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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 29 
DE MAIG DE 2017 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent ¼ de 8 del vespre del dia 29 de maig de 
2017, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. 
Alcalde, Miquel Noguer  Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Jordi 
Congost Genís, Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch 
Batlle i Joana Vilà Brugué  i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert Tubert 
Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta, Susanna 
Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol, Alexandra 
Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi 
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde:  Anem a començar aquesta sessió plenària ordinària del 
mes de maig. 
Abans de començar vull agrair sincerament les mostres de suport rebudes durant 
aquest dos mesos, en què he estat convalescent, per part de tots el grups 
municipals. 
 
 
L’Alcalde – President, obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
PRESIDENCIA 
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 24 d’abril de 2017 ordinari. 
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple 
Corporatiu, s’aprova per unanimitat l’acta de Ple del dia 24 d’abril de 2017 ordinari. 
 
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del 18 
d’abril al 19 de maig de 2017. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions 
d’Alcaldia que corresponen del núm. 2017.1321, de 18 d’abril de 2017, al núm. 
2017.1674, de 19 de maig de 2017. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.3.- Donar compte de la comunicació al MINHAP del 1r. trimestre 2017 
d'execució pressupostària. 
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix 
l’obligació de comunicar la informació dels pressupostos de les Entitats Locals, per 
mitjans electrònics del sistema del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
Atès que la informació del 1r. 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 
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ens dependent d’aquest Ajuntament, ha estat tramesa amb data 26 d’abril 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 1r. trimestre de 
2017 de l’execució del Pressupost de l’Ajuntament i del Consorci de l’Estany: 

• Compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
 
Intervenció Sr. Alcalde: 
Tal i com fa constar la Interventora d’aquest Ajuntament es fa constar que compleix 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
1.4.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local 
d’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu del bé comunal 
de l’equipament municipal dels Banys Vells, destinat a l’explotació de les 
activitats de bar i banys públics. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària celebrada el dia 22 de maig de 2017, ha adoptat, entre d’altres, l’acord 
que a continuació es transcriu: 
 
“Adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu del bé comunal de 
l’equipament municipal dels Banys Vells, destinat a l’explotació de les activitats de 
bar i banys públics. 
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 
2017, va aprovar el Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques 
particulars que han de regir el procediment d’adjudicació de l’ús privatiu, 
mitjançant concessió administrativa, del bé comunal de l’equipament municipal dels 
Banys Vells, destinat a l’explotació de les activitats de bar i banys públics, 
convocant concurs públic i disposant l’obertura del procediment d’adjudicació de la 
concessió administrativa, pel procediment obert urgent i diversos criteris de 
valoració de les ofertes, essent el cànon anual mínim, millorable a l’alça, de 
15.000,00 €. 
Vista l’acta de la reunió de la Mesa de contractació del dia 3 de maig de 2017 de 
ponderació de les proposicions presentades en el procediment d’adjudicació de 
l’esmentada concessió administrativa, publicada el mateix dia en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Banyoles en la que s’acorda, per unanimitat 
Classificar les ofertes per ordre decreixent de l’oferta més avantatjosa per a la 
Corporació i proposar a la Junta de Govern Local l’adjudicació del contracte a favor 
de la societat mercantil MNGT Booking, SL. 
Vist que l’empresa MNGT Booking, SL es constituirà en Unió Temporal d’Empreses 
amb la societat mercantil Joim Restauració, SL amb el nom d’UTE MNGT BOOKING 
– JOIM RESTAURACIÓ, amb una participació del 80% la primera i del 20 % la 
segona i essent el representant de la UTE el Sr. SAB, d’acord amb el compromís 
presentat per participar en la licitació del contracte. 
Vista l’acta de la Mesa de contractació del dia 16 de maig de 2017 en la que 
s’acorda per unanimitat determinar que la documentació administrativa acreditativa 
dels requisits de capacitat i solvència i resta de documents establerts en la clàusula 
29.1 del Plec de clàusules particulars aportada per les empreses MNGT Booking, SL 
i Joim Restauració SL que integraran la UTE MNGT Booking – Joim Restauració per 
a l’execució de la concessió administrativa són conformes i ajustades als requisits 
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del plec de clàusules particulars i ratificar la proposta d’adjudicació acordada en la 
reunió de la Mesa del dia 3 de maig de 2017. 
Atès que l’article 59 del Reial Decret Legislatiu 3/2011. de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic disposa que 
“Podran contractar amb el sector públic les unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte, sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor seu” i que “La 
durada de les unions temporals d’empresaris ha de ser coincident amb la del 
contracte fins a la seva extinció”. 
 
Vist que, d’acord amb el que disposa la clàusula 31.3 de l’esmentat Plec, és  a 
càrrec de l’adjudicatari l’import dels anuncis de la convocatòria de licitació en els 
butlletins oficials fins a un màxim de 2.000,00 €. 
Vist que la liquidació de la taxa corresponent a la publicació de l’anunci del concurs 
públic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 24 del dia 3 de febrer de 
2017 importa la quantitat de 109,80 €. 
Vist que la tramitació del procediment d’adjudicació del contracte de la concessió 
administrativa ha estat delegada a la Junta de Govern Local pel Ple de l’Ajuntament 
mitjançant acord del dia 30 de gener de 2017. 
Per tot l’explicitat, s’acorda: 
Primer. Classificar les ofertes presentades en el concurs públic per a l’adjudicació   
de l’ús privatiu, mitjançant concessió administrativa, del bé comunal de 
l’equipament municipal dels Banys Vells, destinat a l’explotació de les activitats de 
bar i banys públics, per ordre decreixent de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa per a la Corporació, d’acord amb el següent detall: 
 

Núm. 
d'ordre 

classificació 
Licitador 

26.1.1 
Proposta 
tècnica  

26.2.1. 
Oferta de 

cànon 

26.2.2.  
Millores 

26.2.3. 
Increment 
freqüències 

lavabos 

Total 

1 MNGT Booking, SL 48,00 11,54 20,00 10,00 89,54 
2 Línia Set Banyoles, SL 48,00 10,11 20,00 10,00 88,11 
3 Banyoles Activa, SL 31,50 20,00 20,00 10,00 81,50 
4 Bave Estany 2017, SC 38,50 10,11 20,00 10,00 78,61 
5 AGJ 11,50 13,66 20,00 10,00 55,16 

 
Segon. Adjudicar el contracte de l’ús privatiu, mitjançant concessió administrativa, 
del bé comunal de l’equipament municipal dels Banys Vells, destinat a l’explotació 
de les activitats de bar i banys públics, a les empreses MNGT Booking, SL i Joim 
Restauració, SL en ser la seva oferta classificada en primer lloc, resultar la més 
avantatjosa econòmicament per a la Corporació municipal, ajustar-se al que 
disposa el plec de clàusules particulars regulador d’aquesta contractació i d’acord 
amb proposicions tècniques, econòmica i de millores presentades en la licitació: 
-  El Projecte d’explotació de la concessió administrativa de l’empresa proposada 

que formarà part del contracte, consta a l’expedient. 
-  El Pla de conservació i manteniment de les instal·lacions a càrrec del 

concessionari de l’empresa proposada que també formarà part del contracte, 
consta a l’expedient.  

- Cànon anual: 21.110,00 €. 
- Millores en les instal·lacions sense cost per l’Ajuntament:  

Millora Import PEM 
M1. Tancaments 13.176,92 € 
M2. Vestidors i banys 2.241,17 € 
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Total PEM 15.418,09 € 
- Increment de les freqüències mínimes d’obertura i de les neteges dels lavabos 

públics durant els següent mesos i horaris:  
- gener, febrer, novembre i desembre:diària amb horari mínim de 10 a 18 hores . 
- Març, abril i octubre: diària amb horari mínim de 10 a 19 hores. 
- Maig: diària amb horari mínim de 10 a 20 hores. 

La formalització del contracte queda condicionada a l’acreditació de la constitució 
d’ambdues empreses en Unió Temporal d’Empreses, d’acord amb el compromís 
subscrit per ambdues en la licitació del contracte, mitjançant la presentació de la 
corresponent escriptura pública i del Número d’identificació fiscal de la UTE. 
Tercer. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte en el perfil del contractant, de 
conformitat amb el que disposa l’article 151.4 del TRLCSP.  
Quart. Donar compte al Ple de la Corporació de l’adjudicació del contracte, en la 
propera sessió que celebri. 
Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde per a la formalització del contracte administratiu. 
Sisè. Citar el Sr. Salvador Avellana Bullón perquè comparegui en nom de la UTE  
MNGT BOOKING – JOIM RESTAURACIÓ  a l’Ajuntament de Banyoles per tal de 
formalitzar el corresponent contracte administratiu, en el termini màxim dels 5 dies 
hàbils següents a la notificació de l’acord. 
Setè. Notificar aquest acord a les empreses licitadores al efectes pertinents i 
retornar-los les garanties provisionals dipositades per participar en la licitació del 
contracte, de conformitat amb el que disposa la clàusula 22.1 del Plec de clàusules 
particulars. 
Vuitè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant, de 
conformitat amb el que disposa l’article 154 del TRLCSP. 
Novè. Requerir l’empresa adjudicatària a fi i efecte que dins del termini dels 10 dies 
hàbils següents a la notificació d’aquest acord, presenti justificant d’haver ingressat 
la quantitat de  109,80 €, corresponent a l’import de l’anunci de convocatòria de 
concurs públic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
Desè. Requerir la UTE  MNGT BOOKING – JOIM RESTAURACIÓ a fi i efecte que en el 
termini dels 10 següents a la notificació d’aquest acord acrediti la contractació i 
vigència de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil requeria a la clàusula 
9.3 del Plec de clàusules regulador de l’esmentada concessió administrativa. 
Onzè. Traslladar l’acord al  Responsable del Contracte, a la Intervenció Municipal i 
als Serveis de Tresoreria i gestió tributària, de Medi Ambient i via pública, 
d’Urbanisme i de Promoció econòmica i programes, als efectes pertinents”. 
 
Intervenció Sr. Alcalde: 
En aquest cas s’havien presentat 5 empreses; d’aquestes 5 empreses ha guanyat 
MNGT Booking SL per 89,54 punts dels totals. 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.  
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
2.1.- Aprovació provisional de la modificació puntual del TR del PGOU a 
l’àmbit dels usos de la zona comercial. 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data de 19 de desembre  
de 2016,  va aprovar inicialment la modificació puntual del Text Refós del PGOU a 
l’àmbit de la regulació general d’usos a la zona centre comercial, redactada per 
l’arquitecte municipal. 
L’acord d'aprovació inicial es va sotmetre a informació pública d'un mes mitjançant 
la publicació dels edictes corresponents en el Diari El Punt del dia 5 de gener de 
2017, en el BOP núm. 4, de 5 de gener de 2017, en el tauler d’edictes de la seu 
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electrònica de l’Ajuntament de Banyoles i a secció de planejament en exposició 
publica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles, sense que durant el 
referit període es presentessin al·legacions de cap tipus. 
Tanmateix es va sol·licitar informe a la Dirección General de Aviación Civil del 
Ministerio de Fomento en data 20 de gener de 2017 (RS 345). 
Vist que la modificació puntual de les Disposicions Transitòries del Text Refós del 
PGOU de Banyoles aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
en sessió de 22 de juny de 2016 (DOGC 7203, de data 12 de setembre de 2016), 
entre d’altres aspectes, incorpora la Disposició addicional segona en el planejament 
general del municipi, la qual conté les determinacions normatives en matèria de 
servituds aeronàutiques, i incorpora entre els plànols d’ordenació del planejament 
general del municipi els plànols de les servituds d’operació de les aeronaus. 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Text Refós del 
PGOU a l’àmbit de la regulació general d’usos a la zona centre comercial, redactada 
per l’arquitecte municipal. 
SEGON.- TRAMETRE CÒPIA de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme  per 
a la seva aprovació definitiva. 
 
Intervencions: 
Sr. Alcalde: 
Val a dir que es tracta d’una aprovació inicial la qual ha estat a exposició pública i 
que no hi ha hagut cap al·legació. I, ara tal i com va quedar la seva aprovació 
inicial es proposa l’aprovació provisional per enviar-ho a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB: 
Li diu al Sr. Alcalde “Ben tornat”. 
El Sr. Alcalde li dóna les gràcies. 
 
Volia fer una reflexió. Nosaltres votarem a favor en aquest punt, però, des 
d’Iniciativa volem fer una reflexió relacionada amb l’àrea de comerç d’aquest 
Ajuntament. En diferents informes d’aquesta ciutat de plans estratègics comercials 
o de com tenim el comerç a la nostra ciutat sempre s’ha fet la reflexió que al Barri 
Vell no hi ha una continuïtat comercial a diferència d’altres centres de barris vells 
de municipis propers. 
Aquests serveis són serveis benvinguts; com ara també el servei del Barri de la 
Farga. Són serveis necessaris i que donen un servei útil per a la gent que ho 
necessita. Però, ens agradaria que a mesura que anem fent projectes d’aquests 
petits reflexionem perquè no vagin en contra d’aquest Pla Estratègic Comercial per 
fer aquesta continuïtat comercial. Per tant, que per a posteriors projectes tinguin en 
compte aquesta consideració. 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
Només li vull puntualitzar una cosa. Sobre aquesta preocupació de la continuïtat 
dels comerços, precisament, demà amb la Regidora signem un acord amb la 
Diputació de Girona i Cecot Comerç perquè puguem ajudar a emprenedors que 
vulgui posar un comerç posar-li fàcil en aquest sentit. A nivell de comerç i a nivell 
urbanístic com també planteja. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació provisional de la modificació puntual del 
TR del PGOU a l’àmbit dels usos de la zona comercial. 
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El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
2.2.- Aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats sotmeses a 
comunicació prèvia i declaració responsable de Banyoles. 
Vist l’informe número 2017.1600 emès per la TAG de l’Àrea de Serveis Territorials 
en data 2 de maig de 2017, d’acord amb el qual: 
La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre 
(Directiva de serveis), ha comportat un seguit de canvis transcendentals en la 
regulació i gestió dels règims d'intervenció de les activitats. 
Una de les conseqüències més importants de la transposició de la Directiva de 
serveis a l'ordenament intern, tant estatal com autonòmic, és que, actualment, la 
gran majoria d'activitats i establiments estan subjectes als règims de comunicació 
prèvia o de declaració responsable. La generalització d'aquests règims d'intervenció 
té per finalitat facilitar i agilitar l'inici de les activitats, però no implica que 
l'Administració local es desentengui del seu correcte funcionament. La diferència 
amb el règim d'intervenció prèvia mitjançant autorització o llicència és que el 
control de les activitats subjectes a comunicació o declaració responsable es duu a 
terme a posteriori, un cop ja han començat a funcionar. 
En aquest sentit, són diverses les normes que fan referència a la facultat i, fins i 
tot, al deure de l'Administració de comprovar que les activitats i els establiments 
s'ajusten a les dades de les comunicacions i declaracions responsables presentades 
i que compleixen la normativa sectorial que sigui aplicable en cada cas.  
Així, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques estableix en el seu article 69 que les declaracions 
responsables i les comunicacions permeten el reconeixement o exercici d’un dret o 
bé l’inici d’una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les 
facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les 
administracions públiques. 
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix en el 
seu article 4 que les administracions públiques han de vetllar pel compliment dels 
requisits que preveu la legislació que sigui aplicable, per a la qual cosa poden, en 
l’àmbit de les seves competències respectives i amb els límits que estableix la 
legislació de protecció de dades de caràcter personal, comprovar, verificar, 
investigar i inspeccionar els fets, actes, elements, activitats, estimacions i altres 
circumstàncies que siguin necessàries.  
Per la seva banda, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim 
local estableix explícitament, en el seu article 84 ter, que els ens locals han 
d'establir i planificar els procediments de verificació posteriors a les activitats 
comunicades. Aquest article va ser introduït per la Llei 2/2011, de 4 de marc, 
d'economia sostenible, la qual va modificar també el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals amb la finalitat que els ajuntaments poguessin establir una 
taxa per a la realització d'aquestes comprovacions. 
Pel que fa la normativa Catalana la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que la 
presentació d'una comunicació o d'una declaració responsable faculta 
l'Administració pública corresponent per verificar la conformitat de les dades que 
s'hi contenen. Aquesta facultat cal entendre-la en el sentit que tant es pot 
comprovar la documentació presentada com inspeccionar l'establiment. 
L’any 2015 es dóna un pas endavant i s’aprova la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, en vigor des del 13 
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d’agost de 2015. Aquesta norma incideix en els tràmits per posar en funcionament, 
així com, per realitzar els canvis i modificacions posteriors en un conjunt d’activitats 
considerades innòcues o de baix ric i que tenen una  repercussió especial en sectors 
empresarials que actualment representen un 74% de l’activitat econòmica de 
Catalunya, com reconeix el seu preàmbul. 
L’objecte de la llei  inclou l’impuls de l’activitat econòmica, mitjançant la supressió o 
reducció dels tràmits administratius per a iniciar una activitat econòmica, i 
l’agilització i simplificació de l’activitat administrativa, sota el principi de mínima 
intervenció possible i reducció de terminis, establint un control posterior per part de 
les administracions públiques.  Per altra part s’estableix que les administracions 
públiques de Catalunya han d’aprovar anualment plans d’inspecció i control 
d’activitats econòmiques per afrontar les tasques de control ex post a que obliga la 
llei ( article 6.1). 
L’activitat econòmica a Banyoles té en l’actualitat els seus pilars en les activitats de 
serveis, bàsicament petit comerç i activitats recreatives i de restauració, i en les 
activitats industrials, subjectes als règims de comunicació prèvia o declaració 
responsable.  
Aquestes activitats representen aproximadament el 80% de les activitats censades. 
L'objectiu final d'aquest Pla es, doncs, garantir que les activitats subjectes als 
règims de comunicació o declaració responsable compleixin els requisits de 
seguretat, protecció del medi ambient, salubritat i tranquil·litat que els siguin 
exigibles, per així millorar la qualitat de vida dels ciutadans alhora que es facilita 
l'activitat econòmica. 
La normativa aplicable és: 

� Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  
� La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

les activitats recreatives  
� El Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials. 
� La Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
� La Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte. 
� Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.  

� Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

� Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
� Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. (TRLMC).  
� Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
� Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS).  
� Restant normativa sectorial i  tècnica d’aplicació.  

Pel que fa al procediment d’aprovació i competència, El pla de verificació d’activitats 
comunicades té la naturalesa jurídica de disposició de caràcter general, d’acord 
amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
Així doncs, com a disposició de caràcter general municipal, el pla s’ha de subjectar 
als tràmits que estableixen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 de d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i 178 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya per a l’aprovació de reglaments i ordenances. 
D’acord amb la normativa esmentada correspondrà al Ple de la Corporació aprovar 
inicialment el Pla. 
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L’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a 
informació pública i audiència dels interessats mitjançant un anunci que s’haurà de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis 
de la corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions. 
L’aprovació definitiva correspon al Ple. En cas que s’hagin presentat reclamacions o 
al·legacions durant el tràmit d’audiència, s’han de resoldre de forma raonada, en el 
mateix acord d’aprovació. Quan no s’hagi presentat cap reclamació o al·legació 
l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu. 
L’acord d’aprovació definitiu i la còpia íntegra i fefaent del pla s’hauran de trametre 
a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya. 
Les ordenances  entren en vigor, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), quan hagi 
estat publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini establert a 
l’article 65.2. Cal la publicació íntegra del pla al Butlletí de la província, publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de la referència a l’anunci del butlletí de la província i 
inserció a la seu electrònica de l’ajuntament. 
L’aprovació de les ordenances és una competència atribuïda al Ple de la corporació 
amb caràcter indelegable, d’acord amb el que disposen els articles 22.2.d) i 23.2.b) 
de la LRBRL. 
Segons l’art. 65.3 del ROAS les ordenances s’aproven per majoria simple, com a 
regla general amb excepció de les que formen part dels plans urbanístics i el 
reglament orgànic de la corporació; per tant serà suficient majoria simple per 
l’aprovació d’aquest pla.  
Per altra banda, en virtut de les Lleis 19/2013, de 9 de desembre, i 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els 
procediments normatius en curs d’elaboració es troben subjectes al règim de 
transparència i s’han de fer públics en la seu electrònica. 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla de verificació d’activitats sotmeses a 
comunicació prèvia i declaració responsable 2017-2020 del municipi de Banyoles. 
SEGON.- DISPOSAR sotmetre l’acord a informació pública mitjançant un anunci que 
s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la Generalitat 
de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de 
reclamacions i suggeriments. En el cas que no es presentin reclamacions o 
suggeriments s’entendrà definitivament aprovat.  
 
Intervencions. 
Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i Activitats: 
Arran de la Llei 16/2015 de la Generalitat de Catalunya ens veiem obligats a 
elaborar un Pla de Verificació d’Activitats; de les activitats que estan sotmeses al 
règim de comunicació per part del titular. És amb efectes retroactius fins l’any 
2010. I, els serveis tècnics de la Casa han elaborat aquest pla per fer inspeccions al 
50% dels comerços i de les activitats que s’hagin instal·lat a Banyoles. 
Del 2010 fins l’actualitat el que farem serà agafar els expedient aleatòriament per 
fer aquestes inspeccions; per verificar si les dades que declara el titular es 
corresponen amb la realitat i si compleixen la normativa. 
I, a partir del 2017 tindrem un programa en què s’hi entraran els expedients amb 
uns índexs específics en què el mateix programa indicarà les activitats que cal anar 
a inspeccionar. Apart d’això els tècnics sempre aniran inspeccionant les activitats 



 

Ajuntament de Banyoles 

 

 9

que considerin més perilloses, que comportin queixes de veïns o per una 
sobreexplotació d’aquest tipus d’activitat. 
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
Nosaltres també ens volem adherir al bon retorn i per això mostrem la nostra 
satisfacció. 
 
El que vull dir és que al darrere d’aquesta normativa i aprovació hi deu anar una 
voluntat de facilitat l’obertura de locals i d’activitats econòmiques, i, per tant, donar 
facilitats.  De fet, es tracta d’una mesura per facilitar les activitats econòmiques. 
Això seria positiu; el que no ho seria tant seria si no hi hagués la possibilitat de 
gestionar i verificar totes questes altes. 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
Hi ha una qüestió a dir, que això ja s’està aplicant amb la Llei 16/2015; està en el 
preàmbul de la proposta que diu, “de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.  
Per tant, amb un regim de comunicació ja poden engegar una activitat, el que 
passa que en la mateixa llei hi ha un articulat, el 6.1, que diu, “establint un control 
posterior per part de les administracions públiques”, per tant, que s’ha de recular 
amb un règim d’inspecció. 
Per això l’Ajuntament ja ho aplica al 50% de les activitats que han obert. Ara qui 
vol obrir una activitat, com una botiga, que és en règim de comunicació, nosaltres 
no hem de dir res a ells, ja hi ha qui ho valida. S’ha de fer en règim d’inspecció i 
anar a veure aquestes activitats si compleixen el que s’ha entrat, en tot cas, ha de 
ser  després de la seva obertura. Aquesta llei es va aprovar el 2015, hi ha un article 
que diu que, “s’estableix que les administracions públiques de Catalunya han 
d’aprovar anualment plans d’inspecció i control d’activitats econòmiques per 
afrontar les tasques de control -ex post- al que obliga la llei (article 6.1), per tant, 
després de l’obertura. 
Això és el que avui aprovem perquè les activitats amb un règim de comunicació ja 
fa un parell d’anys que funcionen. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial del Pla de verificació d’activitats 
sotmeses a comunicació prèvia i declaració responsable de Banyoles. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
2.3.- Derogació del Text Refós de les Bases que han de regir la concessió 
de subvencions per obres de rehabilitació de façanes del nucli antic. 
Vist l’informe jurídic número 2017.1337 emès per la TAG de l’Àrea de Serveis 
territorials en data 28 d’abril de 2017, d’acord amb el qual: 
Primer.- En data 28 de desembre de 2009 es va aprovar, mitjançant acord Plenari, 
la modificació de les bases que han de regir la concessió de subvencions per obres 
de rehabilitació de façanes del nucli antic. En el BOP núm. 74 de 20 d’abril de 2010 
es publica l’edicte d’aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació. 
Segon.- En data de 30 de maig de 2016, mitjançant acord plenari,  es va aprovar la 
modificació de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Banyoles.   
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Aquesta modificació va respondre a la necessitat d’ adequar l’ordenança amb motiu  
de l’entrada en vigor, l’1 de gener de 2016, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre,  
de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.  
Tercer.- Per tal d'incidir en el manteniment i la millora de les condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públic, als efectes d'evitar situacions de risc per a 
la salut i la seguretat de les persones o béns, s’ha considerat necessari fomentar i 
incentivar les actuacions adreçades a la conservació, el manteniment i la 
rehabilitació de façanes en tot el municipi de Banyoles, per a la consecució dels 
objectius estratègics fixats a l’Annex I, línia 9 del Pla Estratègic de subvencions 
2016-2019 de l’Ajuntament de Banyoles aprovat en data 21 de març de 2016, per 
mitjà de Resolució d’Alcaldia 2016.655 i modificat en data20 de març de 2017, 
mitjançant Decret d’alcaldia 2017.955. 
Per aquests motius cal procedir a redactar unes noves bases, l’àmbit de les quals 
sigui tot el municipi de Banyoles, que regulin la convocatòria i concessió de 
subvencions per a la rehabilitació de façanes, adaptades a la nova normativa.   
L’articulat actual de l’Ordenança General de Subvencions estableix que les bases 
específiques que regulin el règim d’atorgament de subvencions s’aprovaran per 
acord de la Junta de Govern Local (articles 9.2 i 26.1).  
Atès, que d’acord amb el nou redactat dels  articles 9.2 i 26.1 de l’Ordenança 
General de Subvencions, s’aprovaran unes bases específiques que regularan 
l’atorgament d’aquestes subvencions per acord de Junta de Govern Local, caldrà 
acordar la derogació de les bases actualment vigents, ja que, en haver estat 
aprovades per acord plenari, aquesta haurà d’ésser acordada pel Ple de la 
Corporació.  
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
DEROGAR les bases que regeixen la concessió de subvencions per obres de 
rehabilitació de façanes del nucli antic de Banyoles, atès que la Junta de Govern 
Local, en sessió celebrada en data de 2 de maig de 2017 va adoptar l’acord 
d’aprovar les bases específiques reguladores per a l'atorgament de subvencions per 
a la  restauració i rehabilitació de façanes d’immobles al municipi de Banyoles. 
 
Intervencions. 
Sr. Alcalde: 
Aquest és un punt de tràmit. Aquest tema ja es va explicar en la Comissió 
Informativa; en tot cas, si hem fet un règim per tota la Ciutat i si hi havia un règim 
especial pel Nucli Antic i aquest s’ha de derogar perquè ha entrat en vigor un altre, 
doncs, aquest ha quedat en desús. 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
Nosaltres volem explicar el nostre motiu de vot. 
No sabem com accediran les persones a aquestes subvencions. Nosaltres apostem 
perquè hi hagi una progressió en aquestes subvencions i que siguin adequades per 
tota la població, per tant, ens abstindrem. 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
Li aclareixo per si té algun dubte. 
Abans hi havia uns tipus de subvencions en el Pressupost que només eren pel Barri 
Vell. Llavors varem considerar, i que hi varem estar tots d’acord, que 
incrementaríem la partida fins a multiplicar-la per –3- que a aquestes subvencions 
hi tindrien dret tota la població. 
Per tant, que hem fet un reglament i que ja està vigent per tota la població. Tant és 
per una família amb un habitatge a Mas Palau com si tenen l’habitatge al Barri Vell. 
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I com que ara hi ha aquest reglament per tota la ciutat deixem sense efectes el 
reglament que hi havia específic pel Barri Vell. És això el que estem fem i que és un 
pur tràmit. 
 
Sra. Alexandra Pazos: 
Si això ja ho hem entès. Nosaltres ens referim de la manera que s’accedeix a  
aquestes subvenció; les persones com hi accediran i com s’atorgaran. 
 
Sr. Alcalde: 
Això ja està aprovat. La gent ja ho està demanant en aquests moments. Es tracta 
d’una ajuda del 20% sobre l’arranjament de les façanes. Per tant, ja estem aplicant  
el nou reglament.  
I com que no podem tenir dos reglaments pel mateix concepte, deroguem el vell i 
apliquem el nou.  
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Derogació del Text Refós de les 
Bases que han de regir la concessió de subvencions per obres de rehabilitació de 
façanes del nucli antic, essent la votació de 15 vots a favor (grups municipals: 
Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 abstencions (grup municipal: 
CUP). 
  
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
2.4.- Aprovació inicial de 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. 
Vist l’informe tècnic i jurídic emès per l’arquitecte municipal i per la TAG de l’Àrea 
de Serveis Territorials, que es transcriu a continuació: 

“El vigent pla especial de tractament de residus sòlids urbans del Pla de l’Estany, 
promogut pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany, va ser aprovat definitivament 
per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data de 11 de febrer de 1998 i es va 
publicar al DOGC en data de 11 de maig de 1998. 
El pla especial fixa com a objectiu la concreció de la reserva de terreny per a 
possibilitar l’emplaçament de la planta comarcal de residus, així com la definició de 
les característiques del sistema i de les normes a les quals s’han d’ajustar el 
projecte tècnic corresponent. 
L’àmbit del Pla especial afecta tres municipis, Banyoles, Porqueres i Cornellà del 
Terri i la gestió dels residus comarcals correspon al Consell Comarcal. 
2. Objecte de la modificació del Pla especial  
La present modificació puntual del pla especial de tractament de residus sòlids 
urbans, te per objecte reflectir a la memòria i la normativa del pla especial les 
instal·lacions de les gosseres comarcals, realitzades l’any 1991, introduint la seva 
ordenació i regulació urbanística.  
Els terrenys que es proposa destinar a l’ús de gosseres comarcals s’emplacen a 
l’extrem nord-oest de l’àmbit del Pla especial de tractament de residus sòlids 
urbans de la comarca del Pla de l’Estany, al costat de l’àrea de recepció i control de 
la instal·lació de tractament de residus. 
Presenten una superfície de 3.282 m2 i es troben íntegrament dins del municipi de 
Banyoles. 
Pel que fa al planejament vigent i la normativa d’aplicació, el Pla Director Urbanístic 
del Pla de l’Estany, aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques en data 12 d’abril de 2010, estableix que els terrenys objecte d ela present 
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modificació es en sòl destinat al sistema d’equipaments i infraestructures 
(equipaments ambientals existents – abocador).  
El Text refós del Pla general d’ordenació urbana de Banyoles (aprovat 
definitivament per la CTU en data de 18/12/2001,DOGC 3603 de 26/03/2002) 
classifica la finca com a sòl no urbanitzable. Les instal·lacions proposades s’emplacen 
dins de l’àmbit del Pla especial de tractament de residus sòlids urbans de la comarca 
del Pla de l’Estany, destinats a l’emplaçament de la planta de compostatge. 
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, formula la present modificació puntual com 
a administració encarregada de la gestió dels residus de la comarca. 
La documentació que conforma el Pla especial presentat, consta d’una Memòria 
descriptiva i justificativa de la necessitat i conveniència de la modificació, i uns 
annexes amb el planejament vigent i el planejament proposat.  
Es justifica la seva conveniència i oportunitat, per la necessitat de disposar de 
mecanismes adequats per respondre, de manera satisfactòria, a la demanda 
creixent d’aquestes instal·lacions per part de la ciutadania.  
La modificació introdueix un nou apartat en el punt 5 de la memòria, per introduir la 
regulació dels altres usos preexistents. Es permet l’ús preexistent de gossera comarcal 
i es regula les adaptacions i ampliacions necessàries per a la implantació del servei. 
En el plànol d’ordenació es grafia l’àrea destinada a l’emplaçament de la gossera 
comarcal, dins de l’àmbit del pla especial. 
Conjuntament amb la documentació s’aporta resolució dels Serveis territorials a 
Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, de data 18 d’abril de 2017, en que 
es determina que la modificació del pla especial de tractament de residus sòlids 
urbans de la comarca del Pla de l’Estany, no te efectes significatius sobre  el medi 
ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica 
simplificada.  
Els fonaments jurídics i conclusions son els següents: 

• Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el text 
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana. 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme (en endavant TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (en endavant RLUC). 

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 

• Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, aprovat definitivament pel Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques en data 12 d’abril de 2010. 

• Text refós del Pla general d’ordenació urbana de Banyoles (aprovat definitivament 
per la CTU en data de 18/12/2001, DOGC 3603 de 26/03/2002. 

La present  modificació del Pla especial urbanístic de tractament de residus sòlids 
urbans de la comarca del Pla de l’Estany, formulada pel Consell Comarcal, es 
redacta d’acord amb les determinacions de l’article 67 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. Aquest article regula la redacció dels Plans Especials Urbanístics, que 
en desenvolupament de les previsions del planejament territorial o del planejament 
urbanístic general, es podran aprovar, si són necessaris per assolir entre altres 
finalitats, el desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments. 
L’article 93 del RLUC menciona les determinacions que ha de contenir un pla 
especial, i l’article 94 determina la documentació necessària. 
En virtut de l’article 118.4 del RLUC les modificacions dels plans urbanístics han 
d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de 
la modificació.  
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Per altra banda, en virtut de l’article 8 de la Llei19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la tramitació d’una figura 
de planejament es troba subjecta al règim de transparència. 
L’article 96 del TRLUC permet la modificació de les figures de planejament 
urbanístic tot seguint les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb la 
particularitat de les modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència 
territorial dels quals quedi limitada a un únic terme municipal correspon a 
l’ajuntament afectat per la modificació acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació 
provisionals. 
L’article 97 del TRLUC estableix que les propostes de modificació d’una figura de 
planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. 
L’Ajuntament de Banyoles tramita el present document seguint el procediment 
disposat en l’article 85, ss i cc  del TRLUC i 110, ss i cc  del RLUC. 
La competència per a l’aprovació inicial correspon a l’Alcaldia, conforme a l’article 
21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), si bé aquesta competència  pot ser delegada en la Junta de Govern Local. 
Per Decret d’alcaldia núm. 2011.1926, de data 20 de juny de 2011, aquesta 
competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local. 
Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el termini 
de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial i s’han de publicar en el 
BOP i a un dels diaris de premsa periòdica de mes divulgació en l’àmbit municipal o 
supramunicipal al qual es refereix la present modificació; sol·licitant simultàniament 
a la informació pública informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que 
una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
Segons el que disposa l’article 8.5 c) del TRLUC  cal donar publicitat per mitjans 
telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de 
planejament i gestió urbanístics i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur 
tramitació.  
En els casos previstos a l’article 112 del RLUC s’ha d’obrir un nou termini 
d’informació pública. 
L’òrgan competent per a l’aprovació provisional és el ple de l’ajuntament, en els 
termes de l’article 22.2.c) LRBRL, essent suficient el quòrum  de la majoria simple.  
L’acord d’aprovació provisional d’un pla urbanístic derivat, com és el cas, s’ha 
d’adoptar en el termini de dos mesos des que finalitzi el període d’informació 
pública. L’Ajuntament, un cop adoptat l’acord d’aprovació provisional del pla, 
disposa d’un termini de 10 dies per a lliurar l’expedient complet a l’òrgan  a qui 
correspon resoldre l’aprovació definitiva, conforme estableix l’article 89.5 del 
TRLUC. 
Tanmateix de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC l’aprovació inicial 
obliga l’administració competent a acordar la suspensió de 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 Sisè.- Tanmateix s’ha de SUSPENDRE 
de conformitat amb els articles 73 i 74 del TRLUC i 102 del RLUC 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 
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modificació del règim urbanístic, d’acord amb el plànol de delimitació que 
s’acompanya.  
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del RLUC, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa (com 
és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot tenir una 
durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els supòsits previstos 
a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de 
nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut 
tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC i 103.5 RLUC). 
Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències s'han de publicar en el 
butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits 
identificats gràficament. En la informació pública de l'instrument de planejament 
urbanístic a què es refereixen les suspensions acordades, s'ha de donar compliment 
al que estableix l'article 8.5.a):  

a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, 
conjuntament amb el pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems 
següents: 
Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de 
tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de 
les llicències i tramitacions que se suspenen. 
Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de 
la revisió o modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol 
d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i 
resum de l'abast d'aquesta alteració. 

No obstant l’anterior, d’acord el que disposa  l’article 102.4 del RLUC 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.  
Contra els acords d’aprovació inicial, de submissió a informació pública i de 
sol·licitud d’informe sectorial, per tractar-se d’actes tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.  
Contra l’acord de suspensió de tramitacions i llicències, per tractar-se d’un acte que 
posa fi a la via administrativa, es podran interposar-se els següents recursos:  

• Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos a partir de la seva notificació, 
d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

• Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, 
d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’i 
d’octubre, del Procediment administratiu Comú de les administracions 
públiques.  

Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es 
consideri oportú.  
Com a conclusió s’informa favorablement  l’aprovació inicial de 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.” 

Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del pla especial de 
tractament de residus sòlids urbans del Pla de l’Estany, promoguda per el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany,  
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. 
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: 
Amb l’aprovació inicial que portem d’aquesta modificació puntual el que fem és 
afinar una mica aquest Pla Especial de l’abocador i dels terrenys que l’envolten per 
poder-hi incorporar la gossera. Hi havia una necessitat d’ampliació de la gossera, el 
Pla Especial antic no contemplava una possible modificació, per tant, el que fem és 
ampliar aquest Pla Especial perquè pugui contemplar els usos de gossera així com  
la seva ampliació. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB: 
El nostre vot serà d’abstenció a l’espera del projecte definitiu. 
 
Sr. Alcalde: 
Val a dir que s’ha d’aprovar la modificació inicial, la provisional i la definitiva i 
llavors ens enviaran el projecte que servirà per dues coses, per aquesta 
modificació, una per l’ampliació i l’altra per la legalització. 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
Nosaltres també ens abstindrem pels mateixos motius. 
Entenc que la rèplica serà la mateixa però hem d’entendre que no hem vist 
l’informe... 
 
Sr. Alcalde: 
Li estalvio la rèplica... 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial de 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, essent la votació de 14 vots a favor (grups 
municipals: Convergència i Unió i Junts per Banyoles) i 3 abstencions (grups 
municipals: CUP i ICV-IdB). 



 

 16

  
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
Sr. Alcalde: 
Aquí, en aquest tema, senzillament hi ha dues modificacions que el Secretari de la 
Corporació llegirà i que és: en l’article 22 dels Estatuts del Consorci es preveu 
incorporar un apartat h) que seria incloure com a recursos econòmics -els ingressos 
per a la venda de títols integrats-, i, -com a patrimoni del Consorci-. Bàsicament 
seria això. 
 
2.5.- Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del 
Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Catalana de Mobilitat 
(ATMG). 
Atès que el Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’àrea de 
Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG) va acordar aprovar la realització de 
les actuacions necessàries per a la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 
seva adaptació a les recomanacions indicades en l’informe de control financer de la 
Intervenció de la Generalitat. 
A aquest respecte, l’informe de la Intervenció recomana que la titularitat dels títols 
de transport quedi recollit de forma expressa als Estatuts, de manera que la 
modificació que redactada en els termes següents : 

Modificació de l’article 22: Règim econòmic financer i patrimoni 
22.1 Els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci són : 

a) (...) 
h) Els ingressos per la venda de títols integrats. 

22.4 El Consorci té un patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, constituït pel 
conjunt de béns, drets i accions que li pertanyin i els que puguin adquirir, bé 
directament a través de la titularitat dels ingressos de tarifes de títols combinats, 
que es reparteixen posteriorment als operadors, o bé per afectació per part de les 
administracions consorciades. 

Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació dels estatuts 
del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificat 
pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
L’article 313.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) preveu que els acords per crear 
consorcis i aprovar els seus estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la 
majoria absoluta de membres de la Corporació, per la qual cosa, i en aplicació de 
l’article 22.2.p) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
correspondrà la seva aprovació al Ple de la Corporació, de forma indelegable. 
L’apartat tercer d’aquest mateix article disposa que l’acord esmentat juntament 
amb els estatuts s’han de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, 
en la forma que estableix l’article 160 del ROAS. A tals efectes, s’haurà d’inserir 
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, així com al Tauler d’anuncis de la Corporació. En el cas que no es 
presentin al·legacions, la modificació dels estatuts es considerarà definitivament 
aprovada. 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents acords: 
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Primer. Ratificar la modificació de l’article 22 dels Estatuts del Consorci del 
Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat acordada pel 
Consell d’Administració del Consorci en data 20 d’abril de 2017, en els termes 
següents: 

22.1 Els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci són : 
b) (...) 
h) Els ingressos per la venda de títols integrats. 

22.4 El Consorci té un patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, constituït pel 
conjunt de béns, drets i accions que li pertanyin i els que puguin adquirir, bé 
directament a través de la titularitat dels ingressos de tarifes de títols combinats, 
que es reparteixen posteriorment als operadors, o bé per afectació per part de les 
administracions consorciades. 

Segon. Acollir-se a la gestió que realitzarà el Consorci del Transport Públic de l’àrea 
de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG) en allò que afecti al tràmit 
d’informació pública de la modificació dels estatuts, en la forma que estableix 
l’article 160 del ROAS. 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de 
Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
Intervencions. 
Sr. Alcalde: 
En tot cas, això ho han hagut de fer tots els Ajuntaments de l’Àrea de Transport 
Metropolità de Girona. És un tràmit que hem de fer. 
 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB: 
Tenim per costum abstenir-nos en totes les modificacions que tenen relació amb la 
Autoritat Territorial de Mobilitat, i, així ho farem també amb aquesta modificació. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del 
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Catalana de Mobilitat 
(ATMG), essent la votació de 14 vots a favor (grups municipals: Convergència i 
Unió i Junts per Banyoles) i 3 abstencions (grups municipals: CUP i ICV-IdB). 
  
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
3.1.- Moció conjunta dels grups municipals referent a la reinversió del 
superàvit a l’Administració Local per a la millora dels serveis públics i 
l’execució d’inversions prioritàries. 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua d’autonomia en la gestió 
dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat pressupostària, entesa com l’equilibri 
entre ingressos i despeses no financers, va suposar una forta restricció en els 
primers anys de consolidació dels comptes municipals. D’altra banda, la prioritat 
absoluta del pagament d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la 
Constitució que posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic. 
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Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de 
l’endeutament, els ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa 
que limita l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en 
termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un 
increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania. 
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta 
norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement 
econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la recuperació 
macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les economies 
domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir 
aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, 
així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat 
econòmica. 
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic 
sense considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells 
d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats 
autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, 
però a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca que acumulin 
superàvits estructurals que després serveixen per compensar l’incompliment dels 
objectius de dèficit del propi Estat espanyol. 
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius 
acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o 
bé tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals 
va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc 
darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions. 
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell 
de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats 
locals, conservant només el petit marge per a inversions financerament sostenibles 
i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva 
el pressupost, previsiblement al mes de juny. 
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat 
pressupostària per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que 
aquestes normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació econòmica 
de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els ajuntaments que 
compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin romanent de 
tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a 
disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, promoció 
econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al 
municipi. 
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 
milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu 
volum d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora 
canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per 
a destinar a inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per 
l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat. 
Per tot l’exposat, el grup de Junts per Banyoles-Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Banyoles proposa d’adopció dels següents 
ACORDS: 
Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els 
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la 
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liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs 
per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent 
de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin 
en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat 
pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural que pugui 
comportar la inversió. 
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en 
forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat 
de les finances municipals. 
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
Intervencions. 
Sr. Alcalde: 
Aquesta moció al final ha esdevingut una moció conjunta de tots els grups 
municipals. 
Tant de bo ens facin cas, ja que malgrat les inversions que en diuen financeres i 
sostenibles no computen per la Regla de la Despesa. Per tant, si s’aproven els 
Pressupostos de l’Estat podrem fer-ho però si no s’aproven hauria d’entrar en vigor 
el que diu la Moció, que seria perfecte. 
 
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
Simplement dir que, el nostre grup com ja hem manifestat en moltes ocasions que 
s’ha parlat de pressupostos, ja fa molts anys que li hagués agradat poder discutir 
inversions, poder debatre amb l’equip de govern moltes coses que no hem pogut 
debatre perquè l’Estat ens ho ha impedit.  
Això, en primer lloc, és culpa d’una intromissió en l’autonomia dels governs locals, 
i, en segon lloc, la sensació és que és una manera de -salvar els mobles- dels 
números d’administracions superiors. Estan fent servir els ajuntaments per 
solucionar problemes de dèficit que de ben segur no venien dels ajuntaments, i 
com que els comptes es presenten de forma agregada va molt bé que els 
ajuntaments facin els deures per imperatiu legal. 
Això, en aquest Ajuntament ho hem parlat moltes vegades, per tant, entenem que 
aquesta moció està perfectament d’acord amb el que sempre s’ha dit. I, no volíem 
perdre l’oportunitat que quedés per escrit, que es pogués comunicar i que es 
pogués fer públic aquest malestar cap aquesta vulneració de l’autonomia dels 
governs locals. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde: 
Només cal recordar que més del 100% del PIB de l’endeutament que té l’Estat 
Espanyol els ajuntaments no arriben al 2%.  Per tant, els ajuntaments tots hem fet 
els deures quan s’havien de fer per imperatiu legal i per voluntat pròpia. 
En tot cas, dir que ajuntaments com el nostre no hauríem de tenir aquesta 
problemàtica que tenim actualment. Per tant, aquesta unanimitat precisament vol 
dir això. 
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de la Moció conjunta dels grups 
municipals referent a la reinversió del superàvit a l’Administració Local per a la 
millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat. 
 
Sr. Alcalde: 
La següent moció, també conjunta, és la mateixa que va aprovar el Consell 
Comarcal,  com també, crec, ho ha fet algun altre ajuntament de la nostra 
comarca. De fet com que no ho sé segur no vull incórrer en no dir la veritat. 
 
3.2.- Moció conjunta dels grups municipals per una comarca 
desmilitaritzada. 
Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema 
de seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i 
amenaces que els afecten. La creació d’un nou Estat per Catalunya esdevindrà una 
oportunitat històrica per plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que 
serveixi, fins i tot, de model per a d’altres estats de l’entorn. 
Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà 
pacífic i dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat 
sovint de maneres diferents, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments 
institucionals del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de 
les Nacions Unides l’any 1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de 
Catalunya com a nació de pau. 
En les darreres dècades, s’han mantingut en la lluita no-violenta de l’Assemblea de 
Catalunya i de la Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d’altres, per Lluís M. 
Xirinacs; en els nostres dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions 
pacífiques, com Volem l’Estatut de 1977, Campanya del No a l’OTAN en el 
Referèndum de 1986 (en què Catalunya va dir NO majoritàriament), Aturem la 
Guerra d’Iraq 2003, pel Dret de Decidir 2006, contra la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut al 2010, els centenars de consultes sobre la 
independència o les manifestacions independentistes dels últims cinc anys. El poble 
català ha preservat la seva identitat, tot descartant la violència per a la seva 
afirmació nacional i mostrant respecte cap a altres pobles, cultures, llengües i 
identitats. 
El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els valors del 
diàleg i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com a 
propis. Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir 
aquests valors que prefiguren els fonaments i les característiques del nou estat. 
El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003: 

“Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el 
compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la 
no-violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels infants; la 
promoció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció dels 
desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la 
seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural 
de les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets 
i oportunitats de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; 
xenofòbia i dels actes d’intolerància. 
Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la 
solidaritat internacionals. Des d’expressions de la solidaritat concretes en molts 
conflictes i crisis, fins a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de 
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consciència al servei militar, la insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. En 
aquest sentit, Catalunya es vol sumar als països impulsors i capdavanters de noves 
polítiques que ajudin a construir una societat en pau i es vol comprometre a 
col·laborar positivament en el repte de substituir la cultura de la violència per la 
cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4 de juliol, de foment de pau).” 

Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les 
nostres institucions, ens trobem amb la realitat que durant els últims anys, el 
nombre d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663 efectius més 
l’any 2015). S’han incrementat les maniobres militars amb armes de foc reals en 
territori civil català, i la presència militar en espais educatius, formatius i d’oci s’ha 
intensificat. Enguany, el Ministeri de Defensa va programar divuit activitats a tot 
Catalunya per celebrar el Dia de les Forces Armades, sis més que les que van 
haver-hi el 2015.  
L’activitat militar posa en perill la integritat de les persones que viuen i treballen a 
la zona, així com la de visitants, excursionistes, i el patrimoni d’interès cultural de 
la zona. Degut a les pràctiques d’artilleria i manobres militars, sovint es declaren 
incendis forestals difícils d’apagar degut al perill que generen els artefactes que 
resten per detonar, i obliga als mitjans aeris i terrestres a fer esforços 
considerables. 
Per tots aquests motius exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
ACORDS: 
Primer.- Fer arribar a les instàncies militars competents la petició que cessin les 
maniobres militars en espais no estrictament militars, i promoure que els ens 
locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera.  
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca 
del Pla de l’Estany, al Parlament de Catalunya, a la delegació del Ministeri de 
Defensa a Catalunya i a la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona. 
 
Intervencions. 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB: 
Nosaltres votarem a favor com a partit pacifista que som. Però, ja vaig exposar a la 
Junta de Portaveus i crec que també ho hem de fer públic que no és una qüestió de 
formes; de si comuniquen si venen o no venen i que un ajuntament decideixi si en 
el seu territori volen que si facin aquestes activitats, que en el nostre cas no ho  
volem, sinó que hi ha una qüestió de responsabilitat ambiental. 
Es fan pràctiques en un espai d’interès natural com és l’Estany de Banyoles sense 
cap comunicació a l’Ajuntament de Banyoles, tal i com regula el Reglament 
d’Activitats. Perquè, qualsevol activitat que facin associacions, entitats o 
administracions a l’Estany s’ha de comunicar en aquest Ajuntament, perquè si algú 
ho fes sense permís li podria -caure el pèl-.  I, com que són el “Ministerio de 
Defensa” han passat de tot.  Però, “una vez i no más...”, perquè ho entenguin. 
Nosaltres com a grup municipal, mitjançant el nostre grup en el Congrés, han 
demanat al Ministeri de Defensa que prenguin mesures i que vigilin on ho fan ja 
que també ho han fet a la Garrotxa i al Cap de Creus. Hem demanat que no es 
facin maniobres en espais naturals d’interès especial com també que no es realitzin 
activitats d’aquest caire en municipis que no volem aquestes activitats. 
 
Sr. Alcalde: 
Vull aclarir una qüestió de forma ja que considero cal fer. 
L’Ajuntament se n’assabenta que hi ha militars a la zona de l’Estany entre els 
municipis de Banyoles i de Porqueres; i a 3/4 d’1 de la tarda rebem un correu de la 
Delegació de Girona del Ministeri de Defensa en què comuniquen que hi hauran  
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aquestes maniobres als municipis de Banyoles, Porqueres, Serinyà, Sant Ferriol i 
Besalú.  I, conjuntament, el que fem tots els Alcaldes, en aquest cas era Alcalde 
Accidental el Sr. Jordi Congost, és fer arribar una carta dient que considerem que 
no s’ha obrat correctament manifestant que aquesta no és la manera de procedir. 
Val a dir que aquesta carta ha passat per la signatura de tots els Alcaldes tenint en 
compte que per això ha costat més de fer arribar. Llavors, dir que el Subdelegat del 
Govern de Girona m’ha traslladat que ha estat un error i que lamentaven el que 
havia passat. Com també dir que s’ha comunicat al Govern de la Generalitat.  
Per tant, en aquest sentit nosaltres hi hem parlat i tenim la resposta en aquest 
sentit en què havent estat un error amb el tema de comunicació. 
 
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP: 
Nosaltres Només volem dir que estem satisfets que s’hagi recollit la Moció com 
també es va fer en el Ple del Consell Comarcal, i, amb la intenció de seguir 
treballant perquè no hi hagin maniobres de cap tipus. 
 
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
Per a nosaltres, la nostra adhesió total amb aquesta Moció, i, recordar que per part 
nostre no només hi ha aquestes qüestions de fons, de formalismes, de protocols,  
d’anunciar-ho; per altra banda, hi ha totes aquestes qüestions d’actuar en un medi 
natural, també de turisme familiar que pot provocar problemes o petites 
incidències. Però,  apart d’aquestes qüestions hi ha un problema de fons, que no 
volem que els militars estiguin en el nostre municipi ni a la nostra comarca.  
Això ha de quedar molt clar: que la nostra oposició és total i rotunda. 
 
Rèplica del Sr. Alcalde:  
Crec que això és el que manifesta la Moció. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació la Moció conjunta dels grups municipals per una 
comarca desmilitaritzada. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat. 
 
3.3.- Moció del grup municipal d’ICV-IdB en motiu del 17 de maig, Dia 
Internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
El 17 de maig es commemora el dia contra l’homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la 
transfòbia arran de l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de 
malalties mentals per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’OMS va 
anunciar que el 2018 deixarà de considerar la transsexualitat com un trastorn 
mental per a considerar-ho "incongruència de gènere". Des de llavors, 
internacionalment cada 17 de maig es commemora el Dia Mundial contra 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de 
discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere. 
Per això, és un dia per tornar a recordar i condemnar enèrgicament la situació de 
violència i discriminació que estan patint les persones lesbianes, gais, trans i 
bisexuals a la república russa de Txetxènia fruit de la persecució organitzada per 
part les autoritats d’aquest país. Com també ho és per a condemnar la situació de 
la Jimena i la Shaza, la parella de dones lesbianes que va acabar a una presó turca 
fugint de la lesbofòbia dels seus propis pares. 
El 17 de maig és un dia per reclamar la fi de les agressions homòfobes també a 
casa nostra, per recordar a l’Andy i el Jorge que van rebre una pallissa per fer-se 
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petons en públic a la porta d’una discoteca a Berga, al Xavi que va ser agredit quan 
estava amb altres amics a Montjuïc, un jove gai que va ser agredit durant el darrer 
carnaval de Sitges o al Jesús Tomillero, àrbitre de futbol que ha patit insults 
reiterats i amenaces de mort pel sol fet de ser gai.  
Cal dir-ho fort i clar. La LGTBIfòbia, l’odi i menyspreu cap a lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals genera violència, i ho fa de moltes maneres. 
A Catalunya ja vam donar un pas important en la defensa dels drets i llibertats de 
les persones LGTBI amb La Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia aprovada el 2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. Tres anys 
després, és urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de sancionar 
totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les 
persones LGBTI al nostre país. 
Per tal d’assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal 
l’heteronormativitat que social i culturalment imposa el nostre sistema 
heteropatriarcal pressuposant una única orientació sexual i dues identitats de 
gènere (home-dona) estanques. 
La igualtat és tasca de tota la ciutadania, i les administracions públiques també han 
de treballar per a la seva promoció i comprometre’s a no donar ni un pas enrere.  
El 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia, ha de servir per reclamar la fi de tota 
discriminació per motiu d’orientació sexual i identitat de gènere. La lluita contra la 
LGTBIfòbia és una lluita moral, la lluita de totes i tots els i les qui creiem en una 
societat més justa, més generosa i més respectuosa. 
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar la Proposició de llei:  
Proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o 
expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (Ley de Igualdad 
LGTBI) registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats. 
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim 
sancionador. 
TERCER.- Continuar amb l’elaboració de la diagnosi i el Pla municipal per la 
diversitat sexual i de gènere, que  inclogui  el  conjunt  de  polítiques  i mesures per 
promoure, defensar la igualtat i garantir els drets de les persones lesbianes,  gais, 
bisexuals, transsexuals i intersexuals, que té encomanada l’Àrea de Benestar Social 
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
QUART.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de desplegar i fer complir la Llei 
11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i 
per eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia al municipi de  
Banyoles. 
CINQUÈ.- Commemorar cada any el 17 de maig -Dia Mundial contra l'homofòbia, la 
lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia-, penjant el símbol de l'arc de Sant Martí a la 
façana del consistori, o en un lloc visible de l'Ajuntament, així com programant 
actes adreçats a persones de totes les edats i fomentant l’organització 
d’esdeveniments per part d’entitats o ciutadania. 
SISÈ.- Commemorar cada any el 28 de juny - Dia internacional de l'Orgull LGTB-, 
penjant el símbol de l'arc de Sant Martí a la façana del Consistori, o en un lloc 
visible de l'Ajuntament, així com programant actes adreçats a persones de totes les 
edats i fomentant l’organització d’esdeveniments per part d’entitats o ciutadania. 
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SETÈ.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de 
l’Estat Espanyol i a totes les entitats del municipi. 
 
Intervencions. 
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
Des del nostre grup volem sumar-nos, òbviament, a aquesta iniciativa per intentar 
que tot aquest seguit de paraules tan lletges que amaguen coses més lletges, al 
darrera, i que al final el que desitgen és que tothom pugui ser i sentir com desitgi 
sense que l’altra gent li hagi de recriminar res. 
Dit això, la intervenció la volíem fer per proposar, ja que sempre tenim el dubte de 
com ho hem de fer per saber que ens adherim a certes iniciatives, i, arran de com 
ho varem fer el passat Dia de l’Autisme que varem projectar de color blau la paret 
de la façana de l’Ajuntament. 
Doncs, nosaltres com a grup creiem que seria interessant buscar una manera que 
en dies senyalats hi hagués un sistema de projecció de colors o de missatges per 
projectar a la façana de l’Ajuntament. Precisament, tenim una façana que es 
prestar a fer aquestes coses pel color que té.  És una cosa ben senzilla que de cares 
a la nit resultaria bonica i mostraria el suport de l’Ajuntament a algunes iniciatives. 
Això ho podríem estudiar. 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
Ja ho vaig dir a la Comissió Informativa que la facultat d’aquests símbols correspon 
a l’Alcalde. La veritat és que totes les aportacions són bones en aquest sentit, per 
tant, estudiarem quina pot ser la millor. 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació la Moció del grup municipal d’ICV-IdB en motiu del 
17 de maig, Dia Internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat. 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIO: PRECS, PREGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
Intervencions. 
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’ICV-IdB: 
Primer de tot començarem pel lavabo de la Plaça de les Monges. 
Sembla ser que hi ha dificultat en saber quina hora s’obren. Hi ha un horari 
establert però no es compleix, no saben si hi ha algun problema.  
Per exemple, ahir a les 11 del matí no estaven oberts com també d’altres dies que 
ens han comunicat. 
I, hi ha un error en què assumim part de culpa; que el canviador només està al 
lavabo de les dones, els homes també canviem els fills i les filles. Hauríem de 
buscar alguna solució. Vull recordar que a Estats Units, que no són grans defensors 
amb els drets entre homes i dones, estan obligats a posar canviadors a tots els 
lavabos. 
 
Pel que fa a la pàgina oficial de facebook de l’Ajuntament que no existeix. Aquests 
dies hi ha hagut un malentès. Ho deixarem aquí. Nosaltres hem reflexionat hi hem 
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pensat i hem cregut que hi ha un error de base, que no hi hagi una pàgina 
institucional de l’Ajuntament de Banyoles. Per tant, que quan les coses van bé els 
encerts se’ls endu el Sr. Miquel Noguer i quan van malament els cops també se’ls 
endu el Sr. Miquel Noguer. 
Hi hauria d’haver una pàgina institucional a l’igual que creiem que cal millorar la 
informació. 
Per exemple, aquest cap de setmana hi han hagut dos esdeveniments que tallaven 
diferents carrers de la ciutat: el Festival de Jazz i la Festivitat de Sant Antoni. A la 
web ho posava tot junt per escrit; no costa res fer dos articles per separat i posar-
hi un mapa. Són idees que anem donant per millorar la comunicació. 
 
Referent a una pregunta que nosaltres varem fer el mes de gener o febrer amb el 
tema dels pisos turístics d’aquesta ciutat, que no estaven legalitzats i que es varen 
denunciar. Ens agradaria saber en quina situació ens trobem. 
 
I per últim. Ens ha arribat que diferents entitats socials es queixen de les dificultats 
per fer processos o procediments en aquest Ajuntament. 
Traves, allò que la burocràcia és la que és i que s’ha de seguir. Anys enrere hi havia 
una guia per a entitats que es facilitava a totes les entitats de la ciutat. Per tant, 
que apart de tornar a reeditar aquesta guia creiem que hi hauria d’haver un tècnic 
de referència en què les entitats s’hi puguin adreçar quan hagin de fer un tràmit o 
de demanar alguna cosa. 
 
I ara una pregunta clara i directa.  
El Sr. Miquel Noguer subscriu totes les paraules de l’article publicat el 13 de maig 
de 2017 al Diari El Punt/Avui sota el nom “L’habitatge una prioritat per Banyoles”?. 
 
Sr. Alcalde: 
L’última. És clara i contundent perquè la carta la signo jo, si no m’ho cregués no ho 
hagués fet. Per tant, sí ho subscric. 
 
Quant al tema de la Plaça de les Monges. Està clar que l’horari és de les 7 del matí 
a les 22 hores.  I, quan la Policia Local cada dia ens passa les novetats ens passa 
l’hora que obre i l’hora que tanca. Tot i que algun dia varen estar tancats per una 
averia degut a una bretolada perquè, clar, si el polsador no va es crea un problema.  
Aquestes coses poden passar en un moment determinat. 
El canviador ens ho mirarem. 
 
I, estic d’acord amb el que ha dit vostè que quan les coses van bé un s’emporta els 
elogis i que quan van malament s’emporta els cops. Jo ja li vaig explicar que les 
precipitacions a les xarxes socials són molt dolentes per les conseqüències en què 
això deriven. En tot cas, ja li vaig fer un aclariment el dia següent quan en va venir 
a veure. 
Per tant, el facebook institucional s’obrirà properament, això està molt clar, la 
informació és millorable però el que no podem dir és que no existia, no hi havia el 
plànol, però sí que hi havia la informació.  
En tot cas, en aquest sentit positiu que ho ha dit li agraeixo la consideració que ha 
fet. 
 
Sobre les entitats socials. Ha semblat que volia fer una reflexió sobre la reunió de 
govern d’avui juntament amb els tècnics habilitats nacionals, el Secretari i la 
Interventora. 
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Avui hem aprovat convenis d’entitats banyolines els qual han estat aprovats en dos 
fases, entre el 15 i el 29 de maig, i, que encara en queden per aprovar. Com també 
sabem que alguna entitat té dificultats.  
Avui he fet una reflexió que no em fa res compartir-la en -veu alta- en sessió 
plenària: nosaltres hem de donar les màximes facilitats a les entitats perquè fan 
una feina que hauria de fer l’Ajuntament, i, en canvi la fan per substitució. Aquesta 
feina a l’Ajuntament segurament ens sortiria més cara i potser no les podríem fer 
totes perquè tota la gent que mouen les entitats no la podria moure l’Ajuntament,  
per tant, hem d’estar molt al seu costat. 
Hi ha una cosa molt clara que hem d’estudiar, poder pactar amb gestors de 
Banyoles a un preu que pugui assumir l’Ajuntament i que tota aquesta 
documentació es pogués preparar per assessors i per ajudar-los a fer aquests 
tràmits que fa uns 10 anys era molt més fàcil i que avui resulta més complicat per 
les normatives, no per les voluntats del qui li parla, del govern i dels funcionaris 
municipals. No ho és per un seguit de qüestions, peticions, pòlisses d’assegurances, 
justificacions, tot això fa que sigui molt complicat. Hi ha molta gent que ho diuen 
que fan aquesta feina amb il·lusió però que ara mateix és molt complicat. Per tant, 
s’hauria de buscar la manera d’atendre a aquestes 30 o 40 entitats posant eines  
internes o externes per poder dur a terme aquesta tasca.  
Precisament aquesta és una decisió que ha pres el govern aquest matí i que 
aquesta és la voluntat: hem encarregat al Secretari i la Interventora poder fer un 
acord amb gestors de la ciutat perquè aquest tema millori des d’aquest punt de 
vista. 
 
Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Habitatge:  
Seré breu. Crec recordar que eren 21 pisos els que teníem detectats dels quals 15 
estaven regularitzats i 5 o 6 no tenien la situació regularitzada. Nosaltres varem 
parlar amb la Generalitat que és qui té la competència per fer les inspeccions i ara 
mateix no tenim aquest retorn de com està la situació. 
En tot cas, ens ocuparem des de la Regidoria d’Habitatge de com estan i en 
donarem compte, evidentment, en aquest plenari. 
 
Sr. Joan Luengo: 
Sobre els pisos turístics com que ve l’estiu i pot incrementar, que estiguem en 
atenció i vigilant. La pàgina del facebook perfecte. I sobre les entitats socials 
retorno a la idea de la guia d’entitats que existia i que va facilitar la feina en 
moments determinats, per tant, que s’hauria de reeditar perquè el que era ja no és. 
I respecte a l’article publicat al Diari El Punt/Avui, sincerament, si aquell dia va 
escriure el que pensava realment -aquell dia no va ser el meu Alcalde-. No em 
representava. Ho sento molt. 
Les seves paraules, el seu escrit, em recorden a opcions politiques que són l’antítesi 
nostre i que estan molt lluny del que realment haurien de ser. Vostè parla de la 
pobresa amb ajuts indiscriminats i perllongats en el temps. Parla que això seria una  
injustícia per la resta de la societat i que hi ha alguns que pretenen crear una 
societat subsidiària i passiva. Vostè parla, alegrament, que pacten amb els bancs i 
que no els volen imposar quan ells han imposat pilons de condicions que alguns no 
han pogut assumir. 
I si no en tenim prou d’això, vostè comença l’article dient que tot el que fa aquest 
Ajuntament són politiques socials. Polítiques socials són tot allò que fa referència a: 
alimentació i habitatge, seguretat i sostenibilitat ambiental, promoció de la salut i 
els serveis sanitaris, atenció social, suport a aquells que no poden viure, una vida 
independent i, finalment, educació i formació dels individus per tal que puguin 
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participar en igualtat de condicions a la societat. Ni el Premi Banyolí de l’Any és 
política social ni la Triatló és política social. 
En tot cas, això és el que diu l’article. Entenc que l’article té l’espai limitat i que 
quan hom retalla les frases es poden mal interpretar, però, això li havíem de dir i, a 
més, que és molt desafortunat fer un article dedicat a l’habitatge i no fer cap 
menció a algunes entitats i sobretot a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que,  
en positiu i en negatiu, ha fet moltes coses per l’habitatge en aquesta ciutat. I, li 
recordo que les primeres 40 dacions en pagament que es varen aconseguir, a  
l’Ajuntament que en aquell moment era Regidor, Miquel Vilanova, no va moure ni 
un dit, i, les va aconseguir una Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
Per tant, ho trobo molt desafortunat. 
 
Resposta del Sr. Alcalde: 
La intenció d’aquest article, en cap cas, anava perquè vostè se sentís no 
representat sinó tot el contrari. Jo no he dit mai res en contra de la PAH, no ho fet 
ni ho faré. I, jo he reconegut públicament la seva tasca.  
Aquest article és una reflexió personal sobre diferents aspectes no només 
municipals sinó també globals, en aquest sentit. 
És evident que la gent ha de tenir dret a l’habitatge perquè entre d’altres coses 
hem de vetllar per això. En tot cas, jo crec que tot el que es porta a terme en una 
ciutat són politiques socials de major o de menor calat, que en definitiva són 
politiques socials. 
De fet, el meu escrit és aquest; és una reflexió personal d’això i que diu que -
gràcies a una determinada política el que s’ha portat a terme en aquesta ciutat, 
com ha dit vostè, a vegades coses bones i a vegades no tan bones. Per tant, és una 
reflexió en aquest sentit. I, el que no vull és que aquest article es converteixi en 
una discussió de Ple; perquè jo crec que si es llegeix fent-ne una lectura seguida i 
no se’n treuen frases, no es desvirtua el sentit de l’article que tenia en la seva 
totalitat. 
En tot cas, lamento que vostè no s’hagi sentit identificat com també que digui que 
aquell dia no el vaig representar perquè no només em referia a Banyoles sinó al 
global en la segona part d’aquest article. De totes maneres em sap greu que s’hagi 
sentit així ja que aquesta no era la meva intenció. 
 
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP: 
Són dues demandes. 
El Departament de Governació ha tirat endavant una guia de bones pràctiques per 
als càrrecs electes dels ens locals en pro de la transparència i per evitar pràctiques 
corruptes. Nosaltres fem el prec que s’apliqui en aquest Ajuntament a la màxima 
brevetat possible aquestes recomanacions. Això per una banda. 
 
La segona demanda que fem és: davant les queixes rebudes per veïns i veïnes de 
Banyoles i de restauradors i restauradores de Banyoles a la Fira Garstròmia, 
demanem que es facin públiques les enquestes i els seus resultats; el nombre de 
menús Garstròmia servits, el nombre de tiquets venuts i el nombres d’assistents a 
la Fira. 
 
Sr. Alcalde: 
Quant al tema del Departament de Governació sobre les bones pràctiques, li vull dir  
que precisament aquest Ajuntament té una nota altíssima. Per tant, nosaltres 
continuarem treballant en aquest sentit perquè la voluntat és aquesta. En els últims 
anys hem passat de tenir una nota normal a tenir una bona nota. 
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Nosaltres en aquest sentit no tenim cap voluntat de baixar nota sinó que com a 
molt mantenir aquesta nota. 
 
La Fira Garstròmia. No sé perquè ho diu, en tot cas, probablement hauríem 
d’enquadrar-ho en un altre marc. La Regidora n’ha fet una valoració amb la 
percepció de la gent que hi ha col·laborat en la Fira Garstròmia. 
Aquest any aquesta fira ha anat lligada amb el 40a. Exposició de Flors de la Ciutat, 
amb el cap de setmana de l’Exposició de Flors de Girona com també amb les Festes 
de Porqueres, per tant, que tot plegat ha estat un –refregit-. Nosaltres hem parlat 
amb l’Ajuntament de Porqueres per procurar que en properes edicions això no es 
produeixi. 
Però, si em demana el nombre de persones que han assistit a la Fira Garstròmia no 
li podré dir perquè no ho podem saber de segur; el que sí que li puc dir que segons 
l’any passat aquest any ha disminuït. Això ho ha dit la Regidora l’endemà mateix. 
Els tiquets que s’han venut aquest any han estat una tercera part que l’any passat. 
Tercera cosa. Pel que fa a les botiguetes de productes de primera mà aquestes ens 
han dit que han tingut un bon resultat, potser, millor que d’altres anys.  Això és 
que ens han manifestat. 
Quant als restauradors de la Ciutat deu ser que alguns els hagi anat millor que a 
d’altres perquè això és el que ens han manifestat. 
Però sí he de dir que aquestes dades que he donat les coneix tothom perquè han 
estat publicades amb una nota de premsa que la Regidora l’endemà mateix. 
I el que hem de fer és lligar l’Exposició de Flors amb la Fira Garstròmia, ja que crec 
que això sí pot ser molt bo, i fer-ho en un cap de setmana que no coincideix ni amb 
Temps de Flors de Girona ni amb la Festa de Porqueres. Això és el que nosaltres 
tenim pensat fer. 
 
Sra. Joana Vilà Brugué, Regidora de l’Àrea de Promoció Econòmica: 
Una mica, reiterant el que ha comentat l’Alcalde, ahir vaig manifestar que 
l’afluència de gent havia estat menor i que s’havien venut un terç menys de tiquets,  
l’any passat se’n van vendre 9.090 i aquest any uns 6.000, aproximadament. Per 
tant, ja vaig manifestar la reducció d’assistents respecte l’any passat. 
Tot i això, els paradistes estaven contents perquè els va sortir rentable ja que no es 
varen tenir que desplaçar ja que la majoria eren de Banyoles i de la comarca. I, a 
nivell de restauradors quan varem fer la ronda de trucades ens varen dir que en 
general els havia anat bé. Per tant, això és el que ens han manifestat. 
Sobre el tema que ha comentat l’Alcalde que va coincidir amb al Festa Major de 
Porqueres i amb l’Exposició Temps de Flors de Girona ens va restar gent estem 
valorant la possibilitat de canviar-ho de data lògicament.  
També vull manifestar que aquests mesos d’abril i maig hi ha moltes poblacions de 
proximitat com Girona, Figueres, Olot, Besalú que fan activitats, per tant, és molt 
difícil no coincidir amb d’altres activitats properes i que ens poden estirar gent. Tot i 
així ho estem valorant i ho intentarem. 
 
Sr. Alcalde: 
Només li aclariré una cosa. Precisament, la Generalitat de Catalunya amb aquests 
temes de finestreta única i de transparència ens ha premiat però això és mèrit 
sobretot de la gent que hi treballa, dels funcionaris que ho porten a terme. També 
és per la tramitació administrativa que es pot portar a terme ràpidament. 
Això ho dic per complementar el que ha dit sobre la rapidesa en aquest sentit. 
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Sra. Alexandra Pazos: 
Sobre la Fira Garstròmia, si hi ha hagut aquestes bones sensacions per part de 
tothom, ens agradaria que es publiquessin els resultats de les enquestes al Portal 
de l’Ajuntament perquè tothom hi pogués accedir i hi pogués veure aquesta bona 
valoració. 
Aquesta és la nostra demana i volem insistir que així es faci. 
 
Sr. David Juan Garganta, Regidor del grup municipal de Junts per 
Banyoles:  
Des del nostre grup, en primer lloc, ens sumem al comentari del Regidor Joan 
Luengo amb el tema de comunicació dels fets de la setmana passada. Nosaltres no 
entrarem en els fets perquè els desconeixem per això no té cap sentit valorar-los. 
Però, el que sí valorem és la política de comunicació que ha de tenir l’Ajuntament i 
que aquesta vegada no ha estat a l’alçada que havia d’estar. De fet tenim l’Alcalde 
com una persona prudent i que tot es precipités amb aquest tema ens sorprèn. 
 
També ens sumem al prec d’en Joan Luengo en què hi hagi una plataforma 
institucional de l’Ajuntament de Banyoles sigui de facebook o de twitter. Una 
plataforma que actuï amb calma i donant missatges comunicatius prudents i 
meditats, i que a partir d’ara en puguem extreure la millor política comunicativa de 
l’Ajuntament. 
 
Volem fer un altre prec. S’han estat fent petites reformes a l’aparcament de Can 
Castanyer; s’han afegir unes plaques que indiquen l’aparcament, parla de 48 places 
de pàrquing gratuït. Nosaltres en varem comptar més de 60, per tant, no entenem 
que siguin només 48 places, no sabem si són 148 ?. És evident que n’hi ha moltes 
més. No sabem que ha pogut passar. 
 
Sr. Alcalde: 
Quant al segon prec fent referència a l’aparcament de Can Castanyer. És un error 
que el Servei de la Policia Local arreglarà perquè s’han donat compte que no està 
bé. Per tant, és una placa que es canviarà properament ja que no ha de ser així. 
 
Quant a la política de comunicació. Ja li diré, dijous mateix publico en el facebook 
que les precipitacions en temes de comunicació a les xarxes socials sempre són 
negatives perquè, precisament, dimecres hi ha una precipitació. Saben que això va 
contra el que jo penso i he actuat durant aquest 10 anys en què jo sóc Alcalde 
d’aquesta Ciutat, per tant, el fet és el fet i la comunicació no havia de ser aquesta. 
Aquest ha estat un error en què dijous mateix, al matí, ho acabo publicant parlant 
de les –precipitacions- i demano disculpes si algú es pot haver sentit confós per 
aquesta notícia. 
 
Per tant, a arrel d’això farem el que els he dit, posarem un facebook oficial de 
l’Ajuntament de Banyoles. Ara es publicava en el facebook d’en Miquel Noguer però  
no ha de ser així. Aquest, serà de manera molt ràpida. La Regidora de 
Comunicació, Clàudia Massó, té l’encàrrec d’actuar en sentit molt aviat i els 
prometo una cosa que un s’obrirà i l’altra es tancarà. 
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El Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió plenària.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent 2/4 de 
9 del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 
 
 


