Ajuntament de Banyoles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27
DE MARÇ DE 2017

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent ¼ de 8 del vespre del dia 27 de març de
2017, es reuneix el Ple en Sessió Ordinària sota la Presidència del Primer Tinent
d’Alcalde, Sr. Jordi Congost Genís, com a Alcalde Accidental, i amb l’assistència dels
Tinents d’Alcalde Srs., Ester Busquets Fernández, Lluís Costabella Portella, Jordi
Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué i dels Regidors Srs., Pau Comas Balateu, Albert
Tubert Yani, Clàudia Massó Fontàs, Roser Masgrau Plana, David Juan Garganta,
Susanna Cros Bahí, Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Xavier Bosch Pujol,
Alexandra Pazos Massanas, Non Casadevall Sala i Joan Luengo Sala.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Norbert Bes Ginesta. Hi
és present la Interventora Municipal, Sra. Anna Puig Puigcorbé.
Excusa la seva absència l’Alcalde de Banyoles, Sr. Miquel Noguer Planas.

Intervé el Sr. Jordi Congost Genís, Alcalde Accidental: Dóna el bon vespre a
tothom. I els diu que iniciem aquest Ple Ordinari del dia 27 de març, ordinari, però,
també extraordinari; per tant, disculpem l’absència del Sr. Alcalde de Banyoles que
s’està recuperant d’una intervenció quirúrgica. Li desitgem una prompta
recuperació i que de ben segur, ben aviat, estarà aquí amb nosaltres tornant a
liderar l’Ajuntament com també, com no pot ser de cap altra manera, els plenaris.

L’Alcalde – President Accidental obre l’acte públic i es donen a conèixer els
assumptes inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declararse d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen:

PRESIDENCIA
1.1.- Aprovació de les actes de Ple dels dies: 27 de febrer de 2017 ordinari
i 20 de març de 2017 extraordinari i urgent.
D’acord amb l’article 28 del Reglament Orgànic Municipal, sobre actes del Ple
Corporatiu, s’aproven per unanimitat les actes de Ple dels dies: 27 de febrer de
2017 ordinari i 20 de març de 2017 extraordinari i urgent.
1.2.- Donar compte de les resolucions adoptades per l’Alcaldia del 20 de
febrer al 17 de març de 2017.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès les Resolucions
d’Alcaldia que corresponen del núm. 2017.536, del 20 de febrer de 2017, al núm.
2017.942, del 17 de març de 2017.
Intervencions.
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Nosaltres ens adherim a aquest desig que l’Alcalde es recuperi, per tant, en nom de
tot el grup li donem tot el suport que calgui.
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Ens volem referir al Decret d’Alcaldia núm. 2017.782 que parla d’un projecte
d’execució d’una passarel·la flotant, pilotada, per l’amarratge de l’embarcació La
Tirona, al costat de l’Oficina de Turisme.
Volem saber sobre aquesta ubicació i el projecte; una mica que ens ho expliqueu
perquè fent referència que en el moment que es va situar La Tirona en aquell espai
se’ns va donar un marge de temps per trobar d’altres opcions d’ubicació de la barca
que fossin més idònies i amb més consens. Ha passat el temps i no hi ha hagut cap
modificació. Per tant, veiem que amb aquesta passarel·la tot i que no sabem les
seves característiques pot fer que s’eternitzi i es posi com a definitiva la ubicació de
La Tirona.
A nosaltres ens sembla que aquest és un tema per replantejar-lo i per millorar-lo.
Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i Activitats:
Ara no recordo tècnicament quines són les característiques d’aquesta passarel·la
flotant.
Pel que fa a la ubicació. Quan es va buscar una ubicació idònia hi havia aquesta,
per calatge, i la del costat dels Banys Vells, per no haver de drenar l’Estany ja que
és una cosa bastant delicada.
Finalment es va decidir ubicar-la al costat l’Oficina de Turisme per un tema de
control dels passatgers i venda d’entrades, i per un tema de seguretat pel fet
d’estar-hi al costat, recordant el que malauradament va passar, en resulta més
senzill i idoni, com també que hi hagi els tècnics municipals. Per tot això es va
optar per aquesta ubicació.
És una passarel·la flotant del tipus de la passarel·la del Club Natació Banyoles,
també, pels seus ancoratges ja que pel projecte de reforma de la Mota es varen
preparar diferents ancoratges a terra. Molt abans, s’hi havien posat unes estaques
de pi verd clavades a terra, dins l’aigua, perquè era una de les coses més fortes
que hi havia, però, sembla ser que tècnicament no es podia garantir la força
d’aquestes estaques tot i que sempre havien anat d’aquesta manera. Per això, es
va optar per fer la reforma de la Mota perquè tots els ancoratges aguantessin el
màxim.
Per tant, es va optar per aquesta opció per la seguretat que tots els dies de servei
hi pogués haver l’accés a la barca. I, si volen una explicació més tècnica ja em
preocuparé de fer-li arribar.
Sra. Roser Masgrau:
Per tant, és evident que es manté la mateixa posició per part de l’equip de govern
que en aquell moment, i no s’han tingut en compte d’altres opcions que podien
oferir un sistema de control, com els mateixos Banys Vells o l’espai del Club de
Futbol. De solucions n’hi havia però veiem com no s’han tingut en compte sinó que
s’ha mantingut la que es va decidir en el seu moment.
En tot cas, volem fer constar que no s’han buscat d’altres solucions més adequades
per un consens.
Rèplica del Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental:
Sí que s’han tingut en compte d’altres opcions. A nosaltres l’embarcador al final on
anirà és una opció que ens agrada bastant, però, també és l’opció que ens
aconsellen els serveis tècnics en tot moment valorant les altres.
Per tant, al final ens hem decidir per aquesta opció.
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Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
Nosaltres entenem que si tractem temes del bé comunal per a possibles
intervencions ens agradaria conèixer-les. I, això de la passarel·la, que
desconeixíem, saber si s’ha valorat o si hi ha informes tècnics, doncs, estaria bé
haver-ho explicat.
Per tant, com tractem temes de ciutat i que poden ser profunds, valorar on es
posa, doncs, estaria bé donar-ne coneixement.
Sr. Jordi Congost:
Jo entenc que en alguna reunió o en alguna comissió informativa sí que s’ha
informat que són tres projectes dels quals n’hem demanat subvenció al Pla de
Foment del Turisme, són els Desmais, la connectivitat de l’Oficina de Turisme amb
els Desmais i, també, La Mota amb l’embarcador.
I, evidentment, que hi ha els informes tècnics corresponents dels enginyers
marítims en aquest sentit. Per tant, cap mena de dubte en relació amb el que
comenta.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.3.- Donar compte de la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu
número 1 de Girona, per la qual es declara acabat el procediment
contenciós administratiu, recurs ordinari 396/2016.
Es dóna compte de la interlocutòria número 20/2017, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Girona, per la qual es declara acabat el procediment
contenciós administratiu, recurs ordinari 396/2016, per satisfacció extraprocessal.
Intervenció del Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental:
Aquest és un recurs contenciós administratiu que l’empresa Aglomerats Girona va
posar en relació al concurs que hi va haver de la Comissaria de la Policia Local.
Finalment, això ens satisfà, l’empresa per diferents valoracions ha decidit desistir
en relació a aquest recurs, per tant, es deixa sense efectes i es tanca l’expedient de
la Comissaria de la Policia Local.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.4.- Donar compte dels Plans Pressupostaris a mig termini 2018-2020.
Vist que l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat, en l’article 6 estableix
l’obligació d’enviar la informació sobre els marcs pressupostaris en els quals
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les Entitats Locals.
Atès que la informació sobre els Plans Pressupostaris a mig termini 2018-2020, ha
estat tramesa amb data 13 de març de 2017.
Es proposa:
Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2017.697, de data 2 de març de 2017,
d’aprovació i remissió dels Plans Pressupostaris a mig termini 2018-2020, d’acord
amb l’article 6 de l’Ordre HAP/205/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen
les obligacions del subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat.
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Intervenció del Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental:
El Ministeri d’Economia ens exigeix cada any fer una previsió plurianual dels
pressupostos. En aquest cas, 2018, 2019 i 2020, l’any passat és va fer dels anys
2017, 2018 i 2019 i -agafat amb pinces- en el sentit que presentem una proposta
per -sortir del pas-; una proposta amb certa continuïtat dels últims anys del
pressupost, i que no és vinculant.
Per tant, on realment treballem el Pressupost és en els mesos d’agost, setembre i
octubre que és quan es porta a aprovació, on hi ha un debat profund i on es veuen
els canvia que hi ha any rere any.
És un imperatiu del Ministeri, per tant, entenc que és un tràmit.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.5.- Cartipàs Municipal: Retribucions de membres de la Corporació.
Atès que el Regidor Sr. Pau Comas Balateu té conferida una delegació general
d’atribucions de gestió dels assumptes de l’Àrea d’actuació d’Hisenda i serveis
econòmics i delegació especial en matèria de Joventut de l’Àrea de Serveis a les
Persones, en virtut de la resolució dictada per l’Alcaldia mitjançant Decret núm.
2015.1963 del dia 15 de juny de 2015.
Atès que el Ple de la Corporació, mitjançant acord del dia 29 de juny de 2015, va
adoptar, entre d’altres, l’acord de disposar que el Regidor Sr. Pau Comas Balateu
exercís el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb efectes del que disposa
l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
fixant les retribucions a percebre per l’esmentada dedicació, a les quals s’aplica les
retencions d’IRPF i de la quota del règim de la Seguretat Social que li corresponen,
assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials de la Seguretat
Social.
Atès que el Regidor Sr. Pau Comas Balateu deixarà d’exercir el seu càrrec en règim
de dedicació exclusiva o parcial amb efectes del dia 28 de març de 2017 per motius
laborals i que caldrà tramitar la seva baixa de la Tresoreria General de la Seguretat
Social i abonar la part proporcional de les retribucions fins el dia 27 de març de
2017, així com la part proporcional de les pagues extres que li corresponguin fins a
aquesta data.
Atès que l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, modificat en l’article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i d’ordre social (BOE 313 de 30-12-2000) estableix
el dret dels membres de la corporació a percebre retribucions per l’exercici del seu
càrrec quan el desenvolupin amb dedicació parcial o exclusiva (apartats 1 i 2);
assistències per a la concurrència efectiva als òrgans col·legiats per als regidors que
no tinguin dedicació parcial o exclusiva (apartat 3) i indemnitzacions per a les
despeses efectives ocasionades per a l’exercici del seu càrrec (apartat 4).
Atès que la quantia i condicions de les retribucions, indemnitzacions i assistències
les ha de fixar el Ple de la Corporació i publicar els acords al taulell d’anuncis i al
butlletí oficial de la província, de conformitat amb el que disposa l’apartat 5 de
l’esmentat article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Per tot l’explicitat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer. Deixar sense efectes el punt novè de l’acord adoptat pel Ple de la
Corporació en la sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2015 referent al règim
de dedicació parcial del Regidor Sr. Pau Comas Balateu, amb efectes del dia 27 de
març de 2017.
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Segon. Disposar que el Regidor Sr. Pau Comas Balateu exerceixi el seu càrrec
sense dedicació parcial ni exclusiva, amb dret a percepció de les quanties
d’assistències als òrgans col·legiats fixats per als regidors amb delegació i sense
dedicació parcial o exclusiva, aprovades per acord plenari del dia 30 de novembre
de 2015, amb efectes del dia 28 de març 2017.
Tercer. Tramitar la baixa del Regidor Sr. Pau Comas Balateu del règim general de la
Seguretat Social amb efectes del dia 27 de març de 2017, data de finalització del
exercici del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Banyoles en règim de dedicació
parcial.
Quart. Abonar al Regidor Sr. Pau Comas Balateu la part proporcional de les
retribucions fins el dia 27 de març de 2017 així com la part proporcional de les
pagues extres que li corresponguin fins a aquesta data.
Cinquè. Donar publicitat a l’acord mitjançant la seva fixació al tauler d’anuncis de la
Corporació i publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de conformitat
amb el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la
Llei 14/2000, de 29 de desembre.
Sisè. Publicar l’acord en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Banyoles.
Intervencions.
Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental:
Es tracta de deixar sense efectes la dedicació parcial del 30% que tenia el Regidor,
Sr. Pau Comas, per motius personals i professionals i passar al règim
d’assistències.
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
Em sumo a les paraules dites: que, el Sr. Miquel Noguer es millori el més aviat
possible.
I, fent referència al Cartipàs Municipal la meva pregunta és: en quins òrgans de
govern assistirà el Regidor, Sr. Pau Comas.
Parla el Sr. Jordi Congost:
Els òrgans de govern seran: les Juntes de Govern Local i els Plenaris.
Sr. Joan Luengo:
De Juntes de Govern n’hi ha 4 al mes, de Plenaris n’hi ha 1 al mes, per tant, són 5
sessions a 200,00 euros, són 1.000,00 euros al mes. En aquest moment cobra uns
900,00 i escaig euros, per tant, tenim un problema o cobrava massa poc abans o
cobrarà massa ara.
El nostre vot serà en contra perquè creiem que hem de buscar una manera més
equitativa. És a dir, quan un té una dedicació, encara que sigui el 30%, cobrar
900,00 euros pot ser correcte però quan aquesta dedicació no hi és passar a cobrar
1.000,00 euros al mes ens sembla excessiu.
Rèplica del Sr. Jordi Congost:
El seus comentaris són correctes. Només he de dir, em recorda el Secretari de la
Corporació, que no assistirà a totes les Juntes de Govern...
Parla el Secretari de la Corporació:
És que no forma part de la Junta de Govern perquè no és Tinent d’Alcalde.
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Sr. Jordi Congost:
...Això seria un error, per tant, només assistiria als Plenaris. I, aquesta multiplicació
quedaria en 200 x 1.
Sr. Joan Luengo:
Essent així ens abstindrem com en totes les modificacions que s’han fet del
Cartipàs Municipal fins aquest moment.
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
Primer de tot, també dir, en nom del nostre grup municipal, que esperem que el Sr.
Miquel Noguer es recuperi aviat i es pugui reincorporar als Plenaris.
El nostre vot serà en coherència al que varem votar en el Cartipàs Municipal, per
tant, serà un no. I, esperem que el Sr. Pau Comas no oblidi les seves
responsabilitats que té en aquest Ajuntament; i esperem i confiem que sàpiga
gestionar el seu temps i pugui no haver de prioritzar cap de les dues tasques ja que
entenem que les dues li portaran bastant feina.
Sr. Jordi Congost:
Entenem molt bé la seva opinió; i, de ben segur que el Sr. Pau Comas no oblidarà
les seves tasques que li pertoquen com a Regidor.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de, Cartipàs Municipal: Retribucions de
membres de la Corporació, essent la votació de 8 vots a favor (grup municipal:
Convergència i Unió), 2 vots en contra (grup municipal: CUP) i 6 abstencions (grups
municipals: Junts per Banyoles i ICV-IdB).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria simple.
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
2.1.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Cementiri
Municipal.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió del dia 27 de maig de 2013, va acordar
l’aprovació definitiva del Reglament del Cementiri Municipal de Banyoles, que va
entrar en vigor el 19 de juny de 2013.
Vist l’informe núm. 2017.732, de 9 de març de 2017, de la Unitat de Gestió
Tributària, que planteja la necessitat de modificar diversos articles del reglament
esmentat, en haver-s’hi detectat incongruències, d’una banda pel que fa a la
caducitat i reversió del dret funerari per abandonament de la sepultura i també en
relació amb l’horari d’obertura al públic i amb l’ordre d’adjudicació dels nínxols.
Atès que segons l’article 56 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, per a la
modificació de les ordenances i reglaments s’ha de seguir els mateixos tràmits que
per a la seva aprovació.
Vist allò que disposen els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de
les Bases de Règim Local (LRBRL), l’article 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 (TRLMRLC), l’article 56 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i
els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Vist l’informe núm. 2017.779 emès pel Secretari Municipal, en relació amb la
normativa aplicable per a l’aprovació de la modificació del reglament municipal.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment les modificacions en el text del Reglament del Cementiri
Municipal que tot seguit es detallen:
1. modificar el paràgraf de l’article 7è. que regula l’horari d’hivern, que quedarà
redactat com segueix:
“Article 7è.
.../...
Horari d’hivern:
De dilluns a diumenge, de les 8 hores del matí a les 6 hores de la tarda,
ininterrompudament, tant els dies laborables com els festius.
.../...”
2. modificar l’article 23è., suprimint-ne una part del redactat, per tal que quedi
redactat com segueix:
“Article 23è.
Per regla general, les noves sepultures per a inhumacions se cediran sempre i
en tots els casos per rigorós ordre numèric.”
3. modificar l’article 37è.I.b), que quedarà redactat com segueix:
“Article 37è.
I. Es podrà declarar la caducitat del dret funerari i aquest revertirà a favor de
l’Ajuntament en els casos següents:
.../...
b) Per abandonament de la sepultura, i s’entendrà així si existeixen a la
recaptació municipal els rebuts impagats durant quatre anys consecutius de
la taxa anual de conservació de cementiris i ha estat possible, previs els
tràmits reglamentaris, iniciar la via de constrenyiment.
.../...”
Segon. Sotmetre l'acord a informació pública, a efectes d'examen i reclamació,
durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicació d'edictes a l'e-Tauler de
la Corporació, al BOP, al DOGC i en un dels mitjans de comunicació escrita diària,
d'acord amb allò que disposa l'article 63 del ROAS. Un cop transcorregut el termini
assenyalat, si no s'ha presentat cap reclamació, l'acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d'adoptar-ne un de nou.
Tercer. Trametre l'aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent de la modificació
d’aquest reglament a la Subdelegació del Govern a Girona i als Serveis Territorials
de Governació, d'acord amb el que disposa l'article 65.3 del ROAS.
Explicació del Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor delegat de Via Pública:
Es tracta de l’aprovació inicial i modificació d’aquest Reglament del Cementiri
Municipal que només afecta a tres articles.
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En l’article 7) hi ha un canvi d’horari perquè hi havia un error. Per tant, l’horari del
Cementiri Municipal serà de les 8 del matí a les 6 de la tarda, de dilluns a
diumenge. Hi ha una modificació en l’article 23) en què no hi haurà diferència de
preus dels hipogeus ni dels nínxols; es mantenen els mateixos, i, es vendran
seguint un ordre rigorós com s’ha fet sempre. I, l’article 37) és sobre el tema de
caducitat o pèrdua del dret dels nínxols, que en els casos que durant quatre anys hi
hagi rebuts impagats els drets dels nínxols passaran a ser de l’Ajuntament. Com
també que, en els casos que durant 20 anys no hi hagi moviments en els nínxols
aquests passarien a ser recuperats per l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació inicial de la modificació del Reglament
del Cementiri Municipal, essent la votació de 14 vots a favor (grups municipals:
Convergència i Unió, Junts per Banyoles i ICV-IdB) i 2 abstencions (grup municipal:
CUP).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
2.2.- Retorn de la garantia definitiva del contracte 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 la pròrroga extraordinària del contracte 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, formalitzat el dia 19 d’agost de
2013 amb l’empresa Àngel i Núria, SC, acordada pel Ple de la Corporació en la
sessió del dia 29 de febrer de 2016 ha finalitzat el dia 31 de desembre de 2016.
Vist l’informe núm. 2017.507 emès en data 20 de febrer de 2017 pel Responsable
del contracte i la Tècnica d’Urbanisme sobre reversió de la concessió administrativa,
segons el qual:
D’acord amb la clàusula 32 del PCT que regeix la concessió, de reversió de béns,
especifica que un cop extingida la concessió el concessionari haurà de deixar lliures
i vacus a disposició de l’Ajuntament, en perfectes condicions d’ús i conservació, els
béns objecte de la concessió, en el termini de 30 dies des de que entengui
extingida la concessió.
Atès que la concessió va finalitzar el passat dia 31 de desembre de 2016.
Vist l’informe 2017.324 emès en data 2 de febrer de 2017 pel responsable del
contracte i la tècnica d’urbanisme, en relació a la reversió de la concessió
administrativa del bé comunal de l’equipament municipal dels banys vells, destinat
a l’explotació de les activitats de bar i banys públics, formalitzada amb la societat
Àngel i Núria, SC en data 19 d’agost de 2013.
“... Vist el requeriment a la societat Àngel i Núria SC a fi i efecte que en el termini
de 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució duguin a terme els treballs
de neteja i repàs de les instal·lacions de l’equipament municipal dels banys vells
que continuació es detallen:
- Neteja general i a fons de tot l’equipament interior i exterior.
- Treure elements de l’exterior (peus de para-sols, un palet i fustes diverses).
- Deixar en condicions higièniques els diferents volums ocupats per cuines, espai
de bar, vestidors, lavabos, magatzem i exteriors.
- Neteja de la dutxa exterior.
- Neteja de tots els comandaments de les aixetes de tot l’equipament.
- Repàs de la cargoleria, especialment de la porta de la cuina.
- Netejar les boies flotants de la zona de bany.
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INFORME
Que en data 20 de febrer de 2017 es realitza la inspecció ocular de l’equipament
municipal dels Banys Vells i es comprova que s’han complert tots els requeriments
esmentats anteriorment per part del concessionari.
Per tant, no hi ha cap inconvenient en la reversió del bé municipal dels Banys
Vells”.
Atès que, segons diligència del Secretari del dia 23 de febrer de 2017 que consta a
l’expedient, el Sr. AMdlM, com a administrador de l’empresa concessionària Àngel i
Núria, SC, va lliurar les claus de l’equipament municipal dels Banys Vells, propietat
de l’Ajuntament de Banyoles, deixant amb aquest acte l’establiment lliure i a
disposició del propietari.
Vist l’informe núm. 2017.739 emès en data 6 de març de 2017 pel Servei de
Tresoreria i Gestió Tributària, que es transcriu:
“... Que segons els llibres de comptabilitat d’aquest Ajuntament consta dipositada
en data 6-8-2013 una fiança en metàl·lic a favor d’AMDLM en concepte de “garantia
definitiva Explotació Banys Vells” i d’import 6.000,00€.
Que en data d’avui, aquesta fiança segueix dipositada a la Tresoreria Municipal.
També s’informa que el subjecte passiu ÀNGEL I NÚRIA, SC, concessionària de
l’explotació dels Banys Vells, està al corrent del pagament del Cànon”.
Atès que la clàusula 32 del plec de clàusules regulador de l’esmentada concessió
administrativa en relació a la reversió dels béns disposa que “... un cop efectuades,
en el seu cas les reparacions necessàries, l’Ajuntament retornarà la garantia
definitiva”.
Vist el que disposa l’article 102 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i atès que l’òrgan de
contractació dels referits serveis és el Ple de la Corporació municipal.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent acord:
RETORNAR al Sr. AMdlM la garantia definitiva per import de 6.000,00 €, dipositada
en metàl·lic a Tresoreria Municipal en data 6 d’agost de 2013, per al compliment
del contracte 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 formalitzat en data 19 d’agost de 2013 amb la societat Àngel i
Núria, SC.
Intervencions.
Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental:
Aquest punt parla que l’anterior concessionari ens ha
garantia.
S’ha parlat amb els serveis tècnics els
corresponent en què ho ha deixat tal i com ho havia de
instal·lació que estigués tal i com havia d’estar, i, se li
pertocava.

demanat el retorn de la
quals han fet l’informe
fer. Ha estat revisada la
retorna la garantia que li

Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
Em sorgeix un dubte. Veient l’informe jurídic que diu que, “es retornarà en el cas
que no hi hagi desperfectes”. Després ens trobem que hem de fer una despesa de
50 o 60 mil euros per posar aquesta instal·lació a punt.
No concorda que ho deixin a punt, que hàgim de fer una inversió perquè estigui a
punt.
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No sé si ens ho poden explicar.
Sr. Jordi Congost:
Nosaltres entenem que no hi ha desperfectes però la inversió que s’ha de fer en els
Banys Vells és una inversió estructural. Una inversió que ha d’anar a càrrec del
titular de l’edifici que som nosaltres, com és el sanejament o qüestions
d’electricitat. Els Banys Vells funcionaven igual, però, entenem des del d’un punt
de vista dels tècnics de la Casa que perquè funcioni millor cal fer aquesta inversió.
Sr. Joan Luengo:
Com que l’argument -es pot agafar en pinces- el nostre vot serà d’abstenció.
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Tenim un dubte. No sabem si hi ha fossa sèptica o està tot connectat; és una
qüestió tècnica...
El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Medi Ambient i Batlle d’Aigües:
Hi ha una fossa sèptica. Allà hi ha un problema de nivells del clavegueram que
passa pel carrer. Aquesta fossa està connectada al clavegueram però donat aquest
poc desnivell s’utilitza la fossa perquè les canonades són velles i la fossa va a un
altre ritme.
Ara per solucionar això s’hauria de fer una reforma bastant desproporcionada. Hem
estat mirant d’altres solucions de bombejos que no requereixin una inversió tan
important i que siguin sistemes igual d’eficients. Per tant, ara mateix no es
contempla això.
Sra. Roser Masgrau:
No desguassa, és un simple dipòsit que després desguassa. Per tant, s’assegura el
sanejament perquè està connectat a la xarxa del clavegueram de la Ciutat.
Sr. Jordi Congost:
Per tant, per entendre aquests 50 o 60 mil euros, van destinats a tres partides que
són sanejament, electricitat i inversions que s’han de fer a la cuina.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació del Retorn de la garantia definitiva del
contracte 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, essent la votació de 15 vots a favor (grups municipals:
Convergència i Unió, Junts per Banyoles i CUP) i 1 abstenció (grup municipal: ICVIdB).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
COMISSIO INFORMATIVA D’HISENDA I SERVEIS ECONOMICS
3.1.- Expedient de modificació de crèdits núm. 22/2017.
Vist que s’ha liquidat el Pressupost de l’exercici 2016, per Decret de l’Alcaldia núm.
2017.604, de data 22 de febrer de 2017, amb un romanent de tresoreria disponible
per a despeses generals de 1.695.969,50 €, del que se li ha d’afectar l’import de la
capacitat de finançament de 438.512,83 euros a les finalitat determinades a la Llei
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Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Atès que alguns romanents de crèdit de l’exercici de 2016, es tracta de projectes
finançats amb fons propis de l’Ajuntament i que per tant la seva incorporació a
l’exercici de 2017 s’ha de finançar amb Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals resultant de la liquidació 2016.
Atès que hi ha diverses despeses de caràcter ordinari i del programa d’inversions
que no tenen consignació suficient o bé han sorgit projectes nous de diferents àrees
i que s’haurien de dotar de consignació suficient per poder-los portar a terme,
d’acord amb els informes tècnics de cada àrea.
Vist el que disposa els articles 177 i 182 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 7a.
de les d’execució del vigent Pressupost
Vist l’informe favorable de la Intervenció Municipal, es PROPOSA al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 22/2017 per
aplicació del romanent de Tresoreria disponible per a despeses generals de
l’exercici de 2016, d’acord amb el que disposen els articles 177 i 182 del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i la base 7a. de les d’execució del vigent Pressupost d’acord amb el següents
quadres:
ESTAT DESPESES
Per la incorporació de romanents de crèdit:

Partida
12
92000
53
92300
53
92300
44
23112
21
17201
23
15100
60
43114

22706
62608
64110
48975
22699
22706
20300

23

60901

33700

Suplements
Denominació
de crèdit
Estudis i treballs tècnics
10.297,75
Adq. Maquinari informàtic
11.278,70
Adq. Programari informàtic
14.483,22
Programes de solidaritat
1.000,00
Altres despeses diverses
2.995,00
Estudis i treballs tècnics
4.174,50
Lloguer enllumenat de Nadal
17.372,99
Instal.lacions temps lliure pista
polivalent
TOTAL
61.602,16

Crèdits
extraordinaris

4.412,27
4.412,27

Pel suplements de crèdit i crèdits extraordinaris:

Partida
52
49102
53
92300
41
33800
41
33800
41
33800
45
34000

22001
62608
20500
22699
62507
22300

45
33

22706
62201

34000
13000

Suplements
Denominació
de crèdit
Premsa i altres publicacions
2.000,00
Adq. Maquinari informàtic
35.000,00
Lloguer mobiliari i útils
1.500,00
Festes populars
4.000,00
Adq. Mobiliari Festes
3.000,00
Transports
2.300,00
Contr. Prest. Serv. Copa Catalana
2.545,00
BTT
Edifici Policia Local
20.000,00

Crèdits
extraordinaris
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33
44
23
23
45

13000
23102
15100
33700
33700

21300
47200
62201
60901
62215

Rep. Conserv. I mant. Vehicles
Conveni Teisa Títol Banyoles +65
Rehab. Edifici Banys Vells
Pista Polivalent Canaleta
Skate Park
TOTAL

5.000,00

75.345,00

7.500,00
60.500,00
50.000,00
60.400,00
178.400,00

ESTAT D'INGRESSOS
Partida
11

87000

Denominació

Import

Rom. Tresoreria per a Despeses Generals

319.759,43

Total Ingressos

319.759,43

Per la transferències de crèdits entre partides:
ESTAT DESPESES
Partida
7
0 91200

48930

7
0
5
1
5
1
4
3
4
3
4
5
4
3

Denominació

Baixes

Altes

48931

Altres transferències
-2.500,00
Conveni Unió d'Empresaris de la
Construcció per a la Festa dels
Paletes

1.000,00

48949

Conveni Confraria dels sants Abdó i
Senén (celebració de la Festa de la
Creu del Terme)

350,00

33819

48948

Comissió Festes del Barri de Sant
Martirià 1918. Festa del Carrer

1.150,00

23105

22609

Activitats Joventut

23105

48953

Subv. Coordinadors entitats Lleure

34000

48991

Fundació FCBarcelona

23105

48961

Fundació FCBarcelona
TOTAL

91200

33819

-3.000,00
3.000,00
-5.000,00

-10.500,00

5.000,00
10.500,00

Segon.- Aprovar la modificació de la base 8.1.2 per a incloure a la partida ampliable
41.33800.22699 Festes populars l’import ingressat pel nou preu públic del cartipàs
de les festes d’agost (nova partida 41 34908)
Tercer.- Exposar al públic durant el termini de 15 dies els acords precedents, prèvia
publicació del corresponent edicte en el BOP. En el supòsit de que no es presentin
reclamacions, durant el període d’informació pública, els acords provisionals
esdevindrien definitius, sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la
publicació en el BOP de les modificacions pressupostàries resumides per capítols.
Intervencions.
Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental:
Aquest és un punt de modificació de crèdits en què s’incorporen romanents del
2016 al 2017; es va fer la liquidació prèvia el 22 de febrer del 2017 per Decret
d’Alcaldia, i, s’incorporen els romanents en l’estat de despeses que són actuacions
de l’any 2016 però que les factures arriben l’any 2017.
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L’altra partida important són suplements de crèdit i crèdits extraordinaris en què hi
ha partides que hem quedat curts i s’ha de fer un suplement extraordinari. En
aquest cas s’utilitzen aquests romanents de crèdit en un total de 319.759,43 euros.
I, aprofitem aquesta modificació per fer transferències de crèdits entre partides.
Donar de baixa algunes partides que no s’utilitzaran i donar d’alta partides que
creiem són necessàries.
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
Només per explicar el nostre vot. Com sempre votem en totes les modificacions ens
abstindrem perquè hi ha coses que sí i coses que no, en fi que parteix d’un
Pressupost que no hi estem d’acord.
Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP:
El nostre vot també serà en coherència al vot que varem donar als Pressupostos;
serà un no perquè no són els nostres Pressupostos.
Sra. Roser Masgrau Plana, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles:
La votació serà un sí en correspondència a la nostra votació favorable als
Pressupostos.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’Expedient de modificació de crèdits
núm. 22/2017, essent la votació de 13 vots a favor (grups municipals:
Convergència i Unió i Junts per Banyoles), 2 vots en contra (grup municipal: CUP) i
1 abstenció (grup municipal: ICV-IdB).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
4.1.- Aprovació de l’Organigrama, Manual d’organització i Fitxes
descriptives del llocs de treball de l’Ajuntament de Banyoles.
Per resolució de l’Alcaldia de la Corporació 2015.3862, de 22 de desembre es va
resoldre aprovar l’expedient de contractació de serveis d’assistència tècnica per a la
realització de l’anàlisi, disseny, desenvolupament i implantació d’un pla de reforma i
transformació organitzativa, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
En data de data 7 de març, per Decret de l’Alcaldia 2016.547, es va adjudicar el
contracte d’assistència tècnica per a la realització de l’anàlisi, disseny,
desenvolupament i implantació d’un pla de reforma i transformació organitzativa a
la societat mercantil Consultores de Gestión Pública, SL. Tanmateix en data 14 de
març de 2016 es va signar el contracte administratiu de serveis d’ assistència
tècnica entre l’Ajuntament de Banyoles i l’empresa CGP.
Després dels treballs previs es van presentar a l’Ajuntament els treballs
corresponents a la primera fase del contracte, que són:
A) Anàlisis de la plantilla, disseny i optimització del model organitzatiu,
organigrama i manual d’estructura organitzativa.
B) Repertori de fitxes descriptives dels llocs de treball.
Aquest documents s’han comunicat i donat còpia als representants dels treballadors
i s’han portat a la Mesa general de negociació, la qual ha mantingut diverses
reunions de treball i negociació, arribant a la signatura de l’acta de data 17 de
febrer de 2017, en la qual s’aproven, de mutu acord entre les parts, els dos
documents esmentats. En la mateixa reunió es va aprovar un protocol per a la
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fixació de les regles generals que se seguiran en relació al procés de relació i
valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament.
L’objectiu de l’Ajuntament de Banyoles, mitjançant aquest procés de reforma intern
és assolir la millora continua i la qualitat dels serveis que rep el ciutadà, així com
complir amb l’objectiu de ser una bona administració, establert a l’article 30 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per assolir aquest fi, el factor més important, a
part dels mitjans materials, és el factor humà, és a dir els recursos humans de
l’ajuntament de Banyoles, donant compliment al que estableix l’article 69 del Reial
Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
El Conveni col·lectiu del personal laboral i el Pacte de condicions de treball del
personal funcionari de l’Ajuntament de Banyoles, estableixen en el seu article 15
que l’organització de treball és facultat exclusiva de l’Ajuntament, que ha d’establir
els sistemes de racionalització, millora de mètodes i processos i simplificació de
tasques que permetin un millor i més alt nivell de prestació de serveis.
L’ajuntament de Banyoles estructura la seva organització a través de la relació de
llocs de treball, que és l’instrument tècnic mitjançant el qual es realitza l’ordenació i
classificació dels llocs de treball d’acord amb la necessitat dels serveis, i en els que
es detallen les seves característiques essencials conjuntament amb l’organigrama
funcional, essent el mecanisme d’adaptació permanent d’aquestes estructures a les
necessitats i objectius de l’Ajuntament.
La implantació de l’organigrama proposat i del model organitzatiu s’anirà fent de
manera gradual, atès que l’anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball, a
través de la Relació de llocs de treball, així com els seus efectes econòmics i
administratius està subjecte a les limitacions en matèria de funció pública, règim
local i estabilitat pressupostària.
Per tot l’esmentat es considera necessària l’aprovació dels documents resultats de
la primera fase dels treballs d’anàlisi, disseny, desenvolupament i implantació d’un
pla de reforma i transformació organitzativa dels recursos humans de l’Ajuntament
de Banyoles, que s’annexen com a documents 1 i 2 a la present proposta.
Annex 1: Anàlisis de la plantilla, disseny i optimització del model organitzatiu,
organigrama i manual d’estructura organitzativa
Annex 2: Repertori de fitxes descriptives dels llocs de treball
Atès que els documents descrits formen part de la nova relació de llocs de treball
que ha de resultar de la segona fase dels treballs l’anàlisi, disseny,
desenvolupament i implantació d’un pla de reforma i transformació organitzativa a
l’Ajuntament de Banyoles, cal la seva aprovació pel ple de la Corporació d’acord
amb el que disposa l’article 22.2.1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases de Règim local.
Per tot l’esmentat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’organigrama i manual d’estructura organitzativa que s’annexa
com a document núm. 1 a la present proposta, quina implantació serà gradual
segons les necessitats de l’Ajuntament de Banyoles i d’acord les limitacions
establertes per la normativa vigent en matèria de funció pública, règim local i
estabilitat pressupostària.
Segon.- Aprovar el repertori de fitxes descriptives dels llocs de treball de
l’Ajuntament de Banyoles que s’annexen com a document núm.2 a la proposta.
Tercer.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Banyoles.
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Intervenció del Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental:
La valoració dels llocs de treball va ser un acord que varem prendre amb el Comitè
d’Empresa en l’inici d’aquesta legislatura. És una valoració bastant demanada pel
Comitè d’Empresa i que al final varem poder arribar a un acord.
L’última valoració de llocs de treball d’aquesta Casa data de l’any 2002, per tant,
entenem que 15 anys després feia falta una posada a punt i una modernització, si
pot valer aquesta paraula, de l’Organigrama i la Valoració dels llocs de treball; són
llocs de treball que s’han anat creant durant aquests 15 anys.
Aquesta primera fase és una fase molt tècnica, amb el Manual d’organització i les
Fitxes descriptives que no són res més que les funcions de cada lloc de treball. Hi
ha 65 llocs de treball diferents per 124 places que hi ha a l’Ajuntament.
El Manual d’organització són els criteris que han de regir l’Organització i
l’Organigrama. L’Organigrama que no és tan tècnic, és més polític, és una
competència purament de l’equip de govern. De ben segur que vosaltres també
feríeu el vostre organigrama, un organigrama diferent. Nosaltres tot i que aquest
l’Organigrama és de competència nostra hem volgut que el Comitè d’Empresa hi
participés i fes les esmenes corresponents, que de les qual s’han validat no la
totalitat però sí moltes d’elles.
Bàsicament, aquest Organigrama es fonamenta en cinc grans àrees de treball que
són: l’Àrea de Serveis Territorials, l’Àrea de Serveis Econòmics, l’Àrea de Serveis a
les Persones, l’Àrea de Serveis Generals i l’Àrea de Seguretat Pública que és una
àrea que es crea de nou, però, que el que estem fent és ordenar ja el funcionament
o la pràctica d’aquests últims anys perquè, de fet, ja està actuant com una àrea
independent. Per tant, ordenem tot això.
També, en l’Organigrama incorporem llocs de treball que no estan dins la Plantilla
Ordinària sinó que estan en subvencions o en funcionaris per programa i que són
serveis que hi ha d’haver subvenció o no voldrem prestar els pròxims anys.
I, com que és una eina oberta, això vol dir que d’aquí a dos anys, per exemple, si
hi hagués noves necessitats a la Ciutat i haguéssim d’apostar per més llocs de
treball o diferents es pogués fer; o, si hi hagués un canvi de govern, com que és
una eina oberta, segur que es podrien fer les modificacions corresponents.
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’Aprovació de l’Organigrama, Manual d’organització i
Fitxes descriptives del llocs de treball de l’Ajuntament de Banyoles.
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat.

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

TORN DE PRECS I PREGUNTES:

Intervenció del Sr. Jordi Congost, Alcalde Accidental:
Abans de passar al Torn de Precs i Preguntes nosaltres, com a equip de govern,
havíem de donar resposta al Sr. Joan Luengo a una pregunta que havia fet en el Ple
passat i en el Ple del mes de gener sobre el lloguer per joves, els lloguers, en
concret, i, també feia referència a l’allotjament turístic i a diverses plataformes.
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De fet, politiques individuals i clares ara mateix per a joves en aquestes legislatures
que ens ha tocat governar ens havíem programat que els pisos de Cal General i del
Carrer Orfes anessin destinats a l’emancipació dels joves, però, la situació social de
la Ciutat i la del país en general és molt diferent ara que la de l’any 2007 i 2008.
Evidentment, ara mateix aquests pisos s’estan utilitzant com a mesa d’emergència i
per atacar famílies que no disposen de vivenda o que tenen dificultat en trobar un
habitatge, siguin joves o tinguin l’edat que tinguin.
Per tant, ara la prioritat de l’equip de govern no és mirar el DNI sinó mirar les
necessitats socials. Això per un costat.
En relació al lloguer, no ens sembla que nosaltres com a Ajuntament hàgim de
regular a la Ciutat un lloguer independent, com si fos una república independent de
Banyoles. Els lloguers a la Ciutat no han pujat els últims set anys. Això que dic si
ho mireu al Col·legi d’API’s de Girona us pot validar aquesta dada.
En tot cas, si hi hagués una llei de la Generalitat que s’aprovés en el Parlament ens
hi hauríem d’adherir i voldríem adherir-nos-hi.
I, pel que feia referència als pisos turístics i als pisos per dies. Nosaltres tenim
detectats 21 pisos; 15 dels quals tenen llicència i 6 no estan regularitzats. Nosaltres
el que podem fer és passar-ho a la Generalitat que és qui té la competència per
regular-ho i que ells facin el possible, una inspecció si escau, per regularitzar-ho.
Per tant, dit tot això crec que queda contestada la pregunta que va fer
anteriorment.
Intervencions:
Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles:
Dono les gràcies al Sr. Jordi Congost per respondre als temes d’habitatge.
Respecte al que vostè m’aporta em quedo tranquil amb el tema de que quan la
Generalitat faci aquest decret per regular el preu de l’habitatge. Tot i que, no serà
així, suposo que farà uns preus recomanats i com una mena de semàfors per veure
si s’acosten o no, però em quedo tranquil que a Banyoles farem tot el possible per
adherir-nos-hi.
Amb el tema dels habitatges per a joves m’ha semblat veure que hem fet tot el que
hem pogut amb el que ens han deixat fer, perquè amb els temps que hem viscut ho
puc arribar a entendre.
I, amb els pisos turístics em sorgeix un dubte. Vostè diu que n’hi ha 21; 15 amb
llicència i 6 sense llicència, i, jo em pregunto si estan contrarestats amb les pàgines
-on line- que ofereixen pisos turístics ?.
Resposta del Sr. Jordi Congost:
Doncs, sí, les hem mirat totes, no només la plataforma airbnb sinó en d’altres
pàgines que ara en concret no recordo els noms.
Sr. Joan Luengo:
Doncs, ara procedeixo a fer les preguntes que tinc.
En primer lloc. Respecte a la passera o pont que s’ha instal·lat a Can Puig tenim
tres preguntes: una és si tenim informes favorables del Departament de Territori i
Sostenibilitat, per part de la Generalitat ?. En segon lloc. Si tenim un informe
favorable o es va consultar aquesta infraestructura que es feia al Consorci de
l’Estany ?. I, en tercer lloc. Han tingut en consideració els antecedents d’aquest
tram de la riera al seu pas pel Barri de Canaleta ?.
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Quina valoració en fan vostès de la Volta Ciclista a la Ciutat de Banyoles ?.
Dirigida a la Regidora de Participació: quan tenen previst crear el Consell de Barri
de la Vila Olímpica ?.
I, per últim. Si aquest equip de govern mantindrà aquest to agre que han fet servir
aquests últims 15 dies amb les opinions positives i negatives que s’ha fet servir
sobre diferents temes de la Ciutat ?.
Sr. Jordi Congost:
Sobre “el to agre”, si pot ser més explícit potser li podrem respondre amb més
profunditat el seu comentari.
Sr. Joan Luengo:
Concretament, al titular del diari El Punt sobre la passera, i a la resposta que va
donar l’Alcalde a una entitat ecologista d’aquesta Ciutat. I, en segon lloc a
comentaris que han sortit a diferents xarxes socials sobre la Volta Ciclista.
Sr. Albert Tubert Yani, Regidor Delegat d’Urbanisme i Activitats:
Sobre el tema de la passera de Can Puig. Ha vingut marcada pel dictamen pels
informes i per l’obligatorietat de l’ACA. És a dir, ha estat l’Agència Catalana de
l’Aigua que ens ha obligat a fer aquest tipus de passera o escullera tal i com s’ha
fet. Els informes hi són tots, però, els serveis tècnics de la Casa poc hi ha pogut dir
perquè hem executat el que ens han obligat fer perquè es tracta d’un òrgan
superior. Aquesta, és una zona inundable i és competència de l’ACA: ens han
obligat fins i tot a aixecar més la passera i ens han obligat a allargar més l’escullera
a banda i banda, per tant, davant d’això nosaltres no hi podem fer res.
Aquest tema ha estat aprovat seguint les designacions de l’ACA; va estar a
exposició pública, tothom ho va poder mirar i ningú va dir res i ara quan s’ha
executat han sortit els problemes.
Rèplica del Sr. Jordi Congost:
En relació a això, nosaltres havíem plantejat un projecte amb menys impacte, però,
ha estat per obligació de l’Agència Catalana de l’Aigua pel fet de ser zona
inundable. Per tant, ho hem hagut de fer tenint en compte les seves
consideracions.
Fent referència al to agre. No recordo les paraules del Sr. Alcalde parlant amb
claredat de comentaris del President de Limnos en aquest cas. Crec que va dir que
no li agradava i que era una valoració molt subjectiva, però, és que a vegades no
sabem si actua com a President de Limnos o com a número 2 d’Iniciativa, com
oposició al govern. Això és perillós per l’entitat. Crec que s’haurien de poder
separar aquests dos –barrets-.
Jo ho veig així més enllà del to agre o no agre que hagi pogut fer servir l’Alcalde.
Sobre la valoració de la Volta Ciclista. Per part nostra la valoració que en fem és
molt positiva; ja fa anys que hi col·laborem amb una activitat que és patrimoni del
país, a nivell esportiu, està clar, amb més 90 edicions. Aquest any hem fet un acord
amb els Ajuntaments de la Comarca per fer una contrarellotge per equips que ha
estat molt espectacular i que s’ha vist a 164 països del món.
Ha estat plantejada, com a objectiu, com una activitat de promoció de la Ciutat
amb uns intangibles inqualificables per la Ciutat. També som una Ciutat amb una
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llarga trajectòria esportiva, específicament ciclista, i que ens impliquem des de fa
anys amb aquestes qüestions.
Des d’aquest punt de vista ha estat molt positiu i des del punt de vista de retorn
hem pogut multiplicar per quatre la inversió directa que es fa. També a nivell de
comunicació i difusió ningú ens pot dir que no hàgim comunicat que hi hauria la
Volta, i que hi hauria talls de trànsit. Això crec que s’ha fet prou bé. Evidentment
que això comporta uns peatges en què la gent s’ho hagi hagut de planificar abans,
però, penso que ho hem aconseguit tot i que es va generar certa alarma pel fet que
es tallava molta part de Banyoles.
De fet, no va ser així, perquè jo mateix vaig sortir el dia abans per dir que des de
Pare Claret fins la Plaça Països Catalans estaria tallat a partir de les 8 del matí, però
que estaria tot Banyoles obert, menys, Pg. de la Puda, Pg. Mn. Constans i Avinguda
La Farga de quarts de 3 fins a la 5 de la tarda, perquè durant el recorregut va
quedar tancat.
En tot cas, no són activitats per fer cada any per les molèsties que generen. I,
posar proves esportives per posar proves esportives tampoc ha de ser l’objectiu
d’aquest equip de govern, no tindria sentit, però sí que aquests tipus de proves
esportives quan venen pensen que les hem d’aprofitar.
Sra. Clàudia Massó Fontàs, Regidora de Participació:
Sobre la pregunta del Sr. Joan Luengo per crear el Consell de Barri de la Vila
Olímpica he de dir que, el mes de novembre varem inaugurar el Consell de Barri de
Can Puig i que era el que estava previst fer. Evidentment, que l’objectiu és
consolidar els consells de barri que tenim i que un cop consolidats aquests
treballarem per poder inaugurar i obrir un Consell de Barri de la Vila Olímpica, però,
a dia d’avui no tenim data.
Els pròxims Consells de Barri seran el mes de maig i es faran conjuntament amb el
de Can Puig.
Sr. Joan Luego:
Al pas que anem Sra. Clàudia Massó fins el 2075 no tindrem consells de barri a tota
la ciutat. Anem lents i amb moltes necessitats però és que el Consell de Barri de la
Vila Olímpica és un dels més urgents que necessitem; a més, hi ha una acta de Ple
que el Sr. Miquel Noguer diu que, “en la pròxima convocatòria de consells de barri
intentarem incorporar el de la Vila Olímpica”.
Jo ja dic –intentarem- perquè vostè diu que això pot anar molt enllà.
Respecte la passera. Si aquest Regidor digués que certa persona d’aquesta Ciutat
no sabem si actua en nom de l’entitat, de la persona, de l’empresa, del lobby o de
Convergència i Unió es posarien les -mans al cap-. Avui vostès han fet una cosa
molt lletja, que el President en representació d’una entitat, no d’ell sol, fa un
comunicat de premsa, i vostès el rebaten de molt males maneres. S’hi pot estar
d’acord, s’hi pot estar en contra de l’opinió d’una entitat com és aquesta però és
que el to va ser molt desafortunat. Potser sí que en l’exposició pública no hi va
haver al·legacions, però, potser ens hauríem de plantejar aquest Ajuntament que
no només amb l’exposició publica si val tot.
Potser s’hauria de demanar a les entitats què opinen de segons quins temes, com
per exemple, de la passera de Can Puig. Aquesta passera no només té un impacte
visual, té un impacte ambiental, que el Consorci de l’Estany hauria d’haver avaluat
perquè els recordo que la Unió Europea destina milions d’euros a aquesta Ciutat i al
seu entorn per protegir la fauna i la flora, i que en aquella riera hi existeix.

18

Ajuntament de Banyoles

Potser, també, s’hauria de demanar l’opinió al Departament de Territori i Paisatge
per si hi havia alguna cosa que vostès modificaven i que podia tenir algun problema
amb la Unió Europea, amb el Projecte Life o amb alguna cosa. I, em deixo el més
important que és: o els tècnics d’aquesta Casa que fan una feina brillant o els
polítics, a vegades, tenen certa amnèsia dels errors d’aquesta Ciutat.
El tram de la Riera de Canaleta que passa per davant del Barri de Canaleta és un
error molt greu i que l’hem repetit més avall al Barri de Can Puig. Aquell tram en
escullera, en pedra, a banda i banda, s’ha convertit en un lloc molt brut. No està
naturalitzat com diu l’esborrany del POUM, “que a banda i banda de la Riera hauria
de ser verd i La Riera hauria de fer de connector verd”, posant aquesta escullera
tranquem la imatge, la idea i l’oportunitat que es converteixi en un connector verd,
bàsicament, perquè no permetem que hi hagi un bosc de ribera i una vegetació
més naturalitzada. El convertim en un tub on hi passa el riu i no sabem si la fauna
hi podrà passar, apart de l’impacte visual i de la memòria que tenim els ciutadans i
ciutadanes d’aquesta riera.
Perquè, si vostès permeten a l’ACA convertir aquesta riera en una escullera de dalt
a baix només ens falta tapar-ho i fer-hi la ronda que ens falta en aquesta Ciutat. És
la sensació que dóna ja que apart de tenir un espai naturalitzat, entre Canaleta i
Can Puig, tenim trams que són tubs mal organitzats.
Fent referència a la Volta Ciclista. Potser a algú de l’equip de govern li sorprendrà,
però, la meva valoració i la nostra és positiva en un 95%. Preveiem un caos
generalitzat, sincerament, veient el mapa i veient les previsions i no va ser així.
La gent es va poder programar i és va informar correctament. L’única cosa que
hem recollit i per això serveixen totes les xarxes socials que tenim els Regidors i
Regidores d’aquest Ajuntament, per recollir l’opinió dels ciutadans i ciutadanes,
encara que a algú els molesti; hagués faltat en aquesta Volta Ciclista haver avançat
la sortida i l’arribada per no coincidir amb les entrades i sortides de les escoles. És
l’única cosa que varem trobar a faltar.
I, ara, li tornem a demanar un informe econòmic de la Volta Ciclista. Avui vostè ho
podia aprofitar per contestar aquell dubte que tenen els ciutadans i ciutadanes de
quant ens ha costat la Volta Ciclista; i haver resolt aquest dubte.
Resposta del Sr. Jordi Congost:
En relació a la passera, queda molt clara la seva opinió. El meu comentari és que
també crec que pel fet d’estar als dos llocs pot generar aquestes interpretacions.
I li –compro- que no ens costaria res quan fem un projecte d’aquestes
característiques preguntar-ho a entitats que estan especialitzades en qualsevol
projecte que fem; per tant, fer la consulta i demana l’opinió. Aquesta és una de les
coses que seria positiu que ho féssim.
Segona cosa. Sobre la Volta Ciclista. També li –compro- l’argument que hagués
estat bé avançar la sortida per no coincidir amb les escoles. Va ser la primera
demanda que varem fer al Director de la Volta Ciclista, però, aquí manen les
televisions i aquest és l’horari que tenen establert en -prime time- pel ciclisme, per
tant, l’horari el fixen ells.
En relació al cost. I perquè vegi que no obvio cap pregunta; el preu no està tancat
del tot perquè l’ha tractat el mateix Alcalde amb el Director de la Volta Ciclista,
però, en cap cas superarà els 15.000,00 euros. Serà el preu-cash perquè hi haurà
la Brigada i d’altres coses que també s’han de quantificar.
Els diners sortiran de la Partida “Proves Esportives” en l’equilibri que fem entre
ingressos i despeses a final d’any; els últims 10 anys sempre ha estat positiu, l’any
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passat en varem poder generar menys, i, aquest anys pagant la Volta Ciclista
segurament serà net; que jo ja ho dic ara mateix.
Sr. Non Casadevall Sala, Regidor del grup municipal de la CUP:
Nosaltres tenim tres preguntes. Una relacionada amb el tema que s’ha parlat de la
Volta Ciclista però més global. Teníem pendent fer un estudi de l’impacte econòmic.
Volem preguntar si s’ha fet entenent que aquests tipus de proves poden ser
positives o no, sobretot, valorant-ho amb el gran volum de proves esportives que
tenim cada cap de setmana.
Volem demanar si l’equip de govern té coneixement del concert entre el CAP Salut
i la Clínica Salus Infirmorum que tanquen el servei d’urgències a Banyoles; si tenen
informació d’aquest conveni de serveis.
I, ens han demanat i ens han informat per part d’alguns veïns dels incidents
qualificats de greus al Bar El Racó, del Barri de la Farga. Volem saber quin
seguiment s’ha fet d’aquest tema, quines actuacions s’estan fent i com s’hi està
treballant per no estigmatitzar més el barri.
Sr. Jordi Congost:
Sobre l’impacte econòmic de la Volta Ciclista, ja vaig dir en un Ple en què ho varem
debatre en forma de moció, presentada pel Sr. Joan Luengo, que faríem aquest
estudi en el 2017. I, que no el faríem d’una prova esportiva específica sinó que el
faríem de vàries proves d’esports diferents i durant tot l’any.
Ara estem en el procés de demanar pressupostos a tres empreses. Ens en falta
una; tenim els pressupostos de dues empreses. Una és una empresa especialitzada
en turisme esportiu i l’altra és l’empresa que ens va fer l’estudi demogràfic l’any
2009 i que en varem quedar molt contents de la metodologia. Ens plantegem
aquest estudi com una eina semblant a l’estudi demogràfic que varem fer.
Aquest estudi demogràfic ens va servir per justificar davant de la Direcció General
que feia falta una nova escola. I, aquest estudi de les proves esportives aquest més
d’abril, ho dic públicament per posar-hi pressió, espero poder-lo encarregar.
Fent referència al Bar El Racó, ubicat al Barri de la Farga, és un tema que em
preocupa. Jo sóc el Regidor del barri i cada dia hi passo per aquell barri. Hem fet
diferents actuacions en el Bar El Racó. Per exemple, a l’estiu varen posar cadires a
fora sense permís d’ocupació de via pública i les hi varem fer retirar.
Degut a les incidències que hi havia en el bar: a les queixes per part dels veïns a la
Policia Local, i per la competència que té l’Alcalde amb l’horari d’obertura i
tancament dels bars varem fer un Decret d’Alcaldia en què els dissabtes i
diumenges no podíem obrir a les 6 del matí, sinó que havia de ser a les 8 del matí,
perquè després de les discoteques hi anaven personatges, per dir-ho clar, i
molestaven la convivència dels veïns que hi ha en el barri.
Això ha servit per haver-hi menys incidents els caps de setmana però resulta que
els incidents ara són els vespres. A l’enginyer municipal ja li he dit que vagi a fer
les inspeccions corresponents de sorolls, i, si dóna positiu hi haurà un expedient
disciplinari i anirà cap als Serveis Territorials del Joc i Espectacles de la Generalitat.
Jo mateix, divendres vaig parlar amb el propietari de l’establiment, no amb el
llogater, i li vaig dir al que procedíem a fer perquè la paciència ja se’ns havia
acabat. I, aquest és el procés en què ens trobem.
Tancar un bar no és tan senzill, t’has de dotar d’arguments; això és el que estem
fent i espero en poc temps ser capaços de revertir aquesta situació.
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Ha preguntat sobre el CAP Salut i la Clínica Salus Infirmorum. Jo no li sé donar cap
resposta; puc intuir que l’Alcalde n’estigui al cas, per tant, ho pot preguntar quan hi
torni haver l’Alcalde titular i segur que li podrà donar la resposta amb més
profunditat perquè nosaltres no li podem donar.
Sr. Francesc Xavier Carreras de Cabrera, Regidor del grup municipal de
Junts per Banyoles:
Abans que tot, pel que a mi m’afecta el conveni és vigent perquè el servei
d’urgències està pactat amb els usuaris i els festius també, amb l’Institut Català de
la Salut. I, nosaltres els professionals no hem sentit que hi hagi cap canvi.
Una altra cosa són els canvis de gerència de la pròpia Clínica. Això és diferent.
Quant als precs i preguntes que tenim, fa un any us varem passar una Moció de la
reforma horària la qual es va aprovar per unanimitat per Ple. Volem saber si durant
aquest any heu fet alguna cosa, un recorregut com estan fent molts municipis o la
pròpia Generalitat.
Sra. Susanna Cros Bahí, Regidora del grup municipal de Junts per
Banyoles:
Tenim un altre prec i una pregunta. El prec seria que, volem demanar al Consistori
que se sumi al Dia Mundial del Autisme que se celebra el dia 2 d’abril. La manera
de col·laborar és -amb la il·luminació d’un edifici públic amb el color blau-; pot ser
el cap de setmana 1 i 2 d’abril i pot ser un edifici emblemàtic com l’Ajuntament o
Cal Moliner o algun altre que sigui apropiat.
D’altres ajuntaments s’hi han sumat, i, a més, tenint en compte que en aquesta
comarca tenim la Fundació Autisme Mas Casadevall. Estaria bé fer aquest gest per
conscienciar sobre aquesta patologia. També es podria posar aquesta imatge de
conscienciació a la web de l’Ajuntament o a les xarxes socials i que es pot
descarregar a la web del Dia Mundial del Autisme.
Finalment la pregunta. És sobre els lavabos públics. Com que ja s’han instal·lat els
lavabos de les Plaça de les Monges i que ben aviat es podran posar en
funcionament, volem saber què passarà amb els lavabos de la Plaça dels Turers. Si
es taparan o si està previst fer-hi una mínima intervenció per recuperar una mica la
plaça; amb un arbre o amb algunes jardineres que separin l’espai de càrrega i
descàrrega del que és pròpiament la plaça. Fer-la més humana, menys freda, més
sòlida.
Resposta del Sr. Jordi Congost:
En relació al Dia Mundial de l’Autisme ens sumem al prec que Junts per Banyoles
ens fa. Hem parlat amb l’empresa que s’encarrega de la il·luminació de la Ciutat i
hem fet les proves corresponents.
En principi s’il·luminarà la Casa del Consistori, aquest Ajuntament; i a més dir que
ens sembla un prec molt pertinent perquè sensibilitzem casos d’aquests, també
perquè en aquesta comarca i en aquesta Ciutat hi ha moltes entitats que treballen
amb aquestes casuístiques.
Per tant, en sumem al vostre prec per al dia 2 d’abril.
Fent referència a la reforma horària. No ens ho agafem, ni m’ho agafo, com una
qüestió purament municipal ja que és un tema que traspassa, és supramunicipal,
és un tema de país, de govern i d’apostar-hi tots plegats.
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Nosaltres, des de l’Ajuntament ja estem treballant una mica en aquesta línia perquè
és treballa de 8 del matí a 3 de la tarda, amb un horari que pot afavorir el tema
familiar. També, es miren casuístiques individuals flexibilitzant els horaris. Per tant,
amb això hi estem absolutament a favor, tot i entenent que hi ha alguns llocs de
treball que es treballa matí i tarda i alguns llocs els caps de setmana.
Per tant, com Ajuntament estem prenent decisions en aquesta línia com per
exemple, l’Oficina de l’OAC que els divendres a la tarda no està oberta al públic. Per
tant, intentem respectar tots els deures i tots els drets dels treballadors d’aquí.
Sr. Francesc Xavier Carreras:
Per dir que, si heu anat seguint tot el procediment i el que anat fent la Generalitat,
molts ajuntaments estan fent inventari de la reforma horària, un aplicatiu del
Departament de Treball que ha estat fet per empreses i entitats, per tant, us
demanaria que algú s’interessi per això; i, us ho mireu per fer aquest estudi.
Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor delegat de Via Pública:
Sobre el tema dels nous lavabos. Dir que s’inauguraran d’aquí a poc temps. Pels
que fa als vells tenim programat tapar-los. I, el tema de la plaça la veritat és que
de moment no tenim cap projecte fet, però, espero en un temps curt fer-hi alguna
cosa. En tot cas, de moment es tracta de deixar-ho tot en condicions.

El Sr. Alcalde Accidental dóna per tancat el plenari. Dóna la bona nit a tothom i
diu que el pròxim Ple Ordinari seria el dia 24 d’abril. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent 2/4 de
9 del vespre, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde Accidental,
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El Secretari,

