ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 22
DE DESEMBRE DE 2014

A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 1/4 de 9 del vespre, del dia 22 de
desembre de 2014, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de
l’Illm. Sr. Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde
Srs., Miquel Vilanova Cullell, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch Batlle i Lluís
Butinyà Teixidó i dels Regidors Srs., Núria Palomeras Pinsach, Jordi Congost Genís,
Anna Ribas Planella, Josep Vicens Teixidor, Roser Masgrau Plana, Xavier Bosch
Pujol, David Juan Garganta, Alexandra Pazos Massanas, Jordi Bosch Lleó i Joan
Luengo Sala.

Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra.
present l’Interventor Municipal, Sr. Pere Feliu Oliveras.

Hi és

Parla el Sr. Alcalde i els diu: “Bon vespre a tothom. Si els sembla anem a
començar aquesta sessió plenària ordinària del mes de desembre.
D’entrada disculpar al Regidor, Sr. Ferriol Masó Frigolé, que s’està recuperant d’una
operació que li han fet, i, que esperem poder-lo tenir ben aviat aquí entre
nosaltres. I, la Tinent d’Alcalde, Sra. Joana Vilà Brugué, per una indisposició fruit
de l’època en què estem.”

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:

I, diu: “Comencem la sessió amb l’aprovació de l’acta del Ple Ordinari del passat
dia 1 de desembre. Hi estan d’acord.”
PRESIDENCIA
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 1 de desembre de 2014 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 1 de desembre de 2014
ordinari.

El Sr. Alcalde

els diu:

“Ara passem a diferents temes de donar compte.”

1.2.- Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 24
de novembre al 12 de desembre de 2014.
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès des del dia 24 de
novembre al 12 de desembre de 2014 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen
del núm. 2014.3357, de 24 de novembre de 2014, al núm. 2014.3578, de 12 de
desembre de 2014.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
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1.3.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local, de 9 de
desembre de 2014, de reconeixement i autorització de compatibilitat al Sr.
Sr. RQF.
La Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 2014 ha adoptat l’ acord que
es transcriu literalment a continuació:
“Sollicitud de declaració de compatibilitat demanda pel Sr. RQF.
Atès que en data 4 de novembre de 2014, el Sr. RQF ha presentat una Sollicitud mitjançant
la qual demana l’atorgament de la compatibilitat de les seves tasques com a funcionari de la
Corporació amb l’exercici de les tasques de Secretari-Interventor del Consorci de l’Estany,
amb una dedicació parcial de 4 hores setmanal.
Vist que el Sr. RQF, és funcionari de carrera de l’Ajuntament de Banyoles, ocupant en
propietat una plaça de tècnic d’administració general i el lloc de treball de Cap de Servei de
Promoció Econòmica i Programes.
Atès que com a principi fonamental la Llei 53/1984 regula la dedicació del personal de les
administracions a un sol lloc de treball sense més excepcions que les que demandi el propi
servei públic, respectant l’exercici de les activitats privades que no impedeixin o limitin
l’estricte compliment del seus deures o comprometin la seva imparcialitat o independència.
Atès que, d’acord amb el que disposen els articles 3 de la Llei 53/1984 de regulació de les
incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 4.1 i 8 de la Llei
21/1987 de 26 de novembre, d’ Incompatibilitats del personal al servei de l’administració de
la Generalitat de Catalunya, i article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual
s’aprova el Reglament del personal al serveis de les Entitats Locals de Catalunya, el personal
comprèn en l’àmbit d’aplicació de la Llei només pot tenir un segon lloc de treball o una
segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic. Es
considera que concorre interès públic quan així ho acordi el Ple de l’entitat local.
Així l ’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del reglament del Personal al servei
de les Entitats locals, en relació amb l’article 3 de la Llei 53/1984 i amb l’ article 4 de la llei
21/1986, que es pronuncien en el mateix sentit, disposa textualment:
“324.1 El personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament solament pot tenir
un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès
del mateix servei públic.
324.2 Es considera que concorre interès públic:
g) En els casos concrets que expressament acordi el Ple o l’òrgan màxim de l’entitat
local”.
Atès que, la compatibilitat amb un segon lloc de treball públic està sotmès al compliment de
condicions fixades per la normativa d’aplicació, en aquest sentit articles 5 i 7 de la Llei
53/84, articles 5, 6 i 21 de la Llei 21/1987, i articles 327 i 328 del decret 214/1990) i que
es concreten en :
•

•
•
•

Que les remuneracions totals que pot percebre el funcionari com a conseqüència
de les autoritzacions atorgades no poden superar les retribucions màximes
establertes en la LPGE per la càrrec de Director General i tampoc pot superar la
retribució que li correspon a l’activitat principal incrementada , en el cas dels
funcionaris del Grup A1 (com és el supòsit del Sr. Q), en un 30%.
Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que s’autoritzi no es poden
computar a efectes de triennis, drets passius o de pensió per la seguretat socials.
Les pagues extraordinàries solament es poden percebre per un dels dos llocs.
L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i horari en els llocs de caràcter públic.

Vist que d’acord amb la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de
Règim jurídic de les administracions públiques i del Procediment administratiu comú, en la
redacció establerta per la DF2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, els consorcis quedaran adscrits, a cada exercici
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pressupostari i per a tot el període, a l’administració pública que correspongui, d’acord amb
els criteris de prioritat que estableix la disposició normativa.
Així el Consorci de l’Estany, d’acord amb el Pressupost de l’Ajuntament de Banyoles, per a
l’exercici 2015, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2015,
quedarà adscrit pressupostària i comptablement a la Corporació, atès que és l’Ajuntament de
Banyoles qui finança amb major mesura l’activitat desenvolupada pel Consorci. D’acord amb
la normativa esmentada, els consorcis, estaran subjectes al règim pressupostari, de
comptabilitat i control de l’administració pública a la que estiguin adscrits, i es portarà a
terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de l’òrgan de control de
l’administració a la que s’hagi adscrit el consorci.
Vist que, el punt 5è de la mateixa DA20 de la Llei 30/1992, estableix que el personal al
servei dels Consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent únicament d’una reassignació
de llocs de treball de les administracions participants. La llei 27/2013 LRSAL va entrar en
vigor en data 31 de desembre de 2013, i la disposició transitòria sisena va establir un règim
transitori pels consorcis, fixant el termini d’un any per adaptar els seu estatuts a les
disposicions previstes a la Llei.
Atès que, les Funcions de secretaria i intervenció del Consorci, d’acord amb la normativa
d’aplicació esmentada, haurien de ser exercides pels Funcionaris d’Habilitació Estatal de
l’ajuntament que ocupen les places de Secretari i d’interventor de l’Ajuntament de Banyoles.
No obstant, en el cas de la plaça de Secretari, està ocupada amb caràcter definitiu pel Sr.
Jordi Turon Serra, el qual té l’autorització de la Direcció general d’administració local,
mitjançant resolució de 19 de març de 2013 (DOGC 6370 de 7/0/2013) per exercir la
Secretari del Consorci d’Acció social de Catalunya, per acumulació. La plaça d’Interventor
està ocupada pel Senyor Pere Feliu Oliveras, amb caràcter definitiu, el qual té també una
autorització de la Direcció General d’administració local d’acumulació amb la plaça
d’Interventor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2011 va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre altres , la següent atribució:
“L’autorització de la compatibilitat del personal municipal”.
No obstant, se n’haurà de donar compte al ple en la primera sessió que es celebri.
Vist l’exposat, per poder declarar la compatibilitat de l’activitat de Funcionari de l’ajuntament
de Banyoles amb l’activitat de Secretari-Interventor del Consorci de l’Estany és necessari
que:
a) Que la Junta de Govern local Corporació (atès que té delegada l’atribució) acordi i
declari l’excepció d’interès públic prevista a la Llei 21/1987 i Decret 214/1990.
b) Una vegada acordada aquesta excepció en aquest supòsit, pota atorgar la
compatibilitat condicionada al compliment dels següents requisits:
•

•
•
•

Que les remuneracions que percebi el Sr. Q en el segon lloc de treball no
superin les retribucions màximes establertes en la LPGE per la càrrec de
Director General i tampoc pot superar la retribució que li correspon a
l’activitat principal incrementada en un 30%.
Les pagues extraordinàries únicament es podrien percebre en un dels dos
llocs de treball.
La declaració de la compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni
l’horari de l’interessat, i restaran automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc en el sector o de modificacions de les condicions de treball.
L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment
de la jornada i horari en els llocs de caràcter públic.

Considerant les declaracions efectuades pel Sr. RQF, en la seva sollicitud de compatibilitat,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar l’excepció d’interès públic perquè el Sr. RQF pugui exercir com a SecretariInterventor del Consorci de l’Estany.
Segon.- Reconèixer i autoritzar al Sr RQF la compatibilitat de l’activitat de Funcionari de
l’ajuntament de Banyoles amb l’activitat de Secretari-Interventor del Consorci de l’Estany,
condicionada a:
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•

•
•
•

Que les remuneracions que percebi el Sr. Q en el segon lloc de treball no
superin les retribucions màximes establertes en la LPGE per la càrrec de
Director General i tampoc pot superar la retribució que li correspon a
l’activitat principal incrementada en un 30%.
Les pagues extraordinàries únicament es poden percebre en un dels dos llocs
de treball.
La declaració de la compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni
l’horari de l’interessat, i restarà automàticament sense efecte en cas de canvi
de lloc en el sector o de modificacions de les condicions de treball.
L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment
de la jornada i horari en els llocs de caràcter públic.

Tercer.- Comunicar a l’interessat que el reconeixement de compatibilitat no pot modificar la
seva jornada de treball ni l’horari, i restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions de treball, així mateix
l’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i
horaris en els llocs de caràcter públic.
Quart.- Donar compte al Ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que se celebri.”

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
1.4.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local, de 9 de
desembre de 2014, de reconeixement i autorització de compatibilitat a la
Sra. PDJ.
La Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 2014 ha adoptat l’ acord que
es transcriu literalment a continuació:
“Sollicitud de declaració de compatibilitat demanda per la Sra. PDJ.
Atès que en data 5 de novembre de 2014, la Sra. PDJ ha presentat una Sollicitud mitjançant
la qual demana l’atorgament de la compatibilitat de les seves tasques com a funcionària de
la Corporació amb l’exercici de les tasques de Secretària-Interventora del Consorci Esportiu
de l’Estany de Banyoles, amb una dedicació parcial de 2 hores setmanal.
Vist que la Sra. PDJ, és funcionària de carrera de l’Ajuntament de Banyoles, ocupant en
propietat una plaça d’Administrativa d’Administració general, Grup C1, i el lloc de treball
d’Administrativa de gestió adscrita a l’Àmbit de la Intervenció Municipal.
Atès que com a principi fonamental la Llei 53/1984 regula la dedicació del personal de les
administracions a un sol lloc de treball sense més excepcions que les que demandi el propi
servei públic, respectant l’exercici de les activitats privades que no impedeixin o limitin
l’estricte compliment del seus deures o comprometin la seva imparcialitat o independència.
Atès que, d’acord amb el que disposen els articles 3 de la Llei 53/1984 de regulació de les
incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 4.1 i 8 de la Llei
21/1987 de 26 de novembre, d’ Incompatibilitats del personal al servei de l’administració de
la Generalitat de Catalunya, i article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual
s’aprova el Reglament del personal al serveis de les Entitats Locals de Catalunya, el personal
comprèn en l’àmbit d’aplicació de la Llei només pot tenir un segon lloc de treball o una
segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic. Es
considera que concorre interès públic quan així ho acordi el Ple de l’entitat local.
Així l ’article 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del reglament del Personal al servei
de les Entitats locals, en relació amb l’article 3 de la Llei 53/1984 i amb l’ article 4 de la llei
21/1986, que es pronuncien en el mateix sentit, disposa textualment:
“324.1 El personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament solament pot tenir
un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès
del mateix servei públic.
324.2 Es considera que concorre interès públic:
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g) En els casos concrets que expressament acordi el Ple o l’òrgan màxim de l’entitat
local”.
Atès que, la compatibilitat amb un segon lloc de treball públic està sotmès al compliment de
condicions fixades per la normativa d’aplicació, en aquest sentit articles 5 i 7 de la Llei
53/84, articles 5, 6 i 21 de la Llei 21/1987, i articles 327 i 328 del decret 214/1990) i que
es concreten en :
•

•
•
•

Que les remuneracions totals que pot percebre el funcionari com a conseqüència
de les autoritzacions atorgades no poden superar les retribucions màximes
establertes en la LPGE per la càrrec de Director General i tampoc pot superar la
retribució que li correspon a l’activitat principal incrementada , en el cas dels
funcionaris del Grup C1 (com és el supòsit de la Sra. D), en un 40%.
Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que s’autoritzi no es poden
computar a efectes de triennis, drets passius o de pensió per la seguretat socials.
Les pagues extraordinàries solament es poden percebre per un dels dos llocs.
L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i horari en els llocs de caràcter públic.

Vist que d’acord amb la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de
Règim jurídic de les administracions públiques i del Procediment administratiu comú, en la
redacció establerta per la DF2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, els consorcis quedaran adscrits, a cada exercici
pressupostari i per a tot el període, a l’administració pública que correspongui, d’acord amb
els criteris de prioritat que estableix la disposició normativa.
Així el Consorci de l’Estany, d’acord amb el Pressupost de l’Ajuntament de Banyoles, per a
l’exercici 2015, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en data 27 d’octubre de 2015,
quedarà adscrit pressupostària i comptablement a la Corporació, atès que és l’Ajuntament de
Banyoles qui finança amb major mesura l’activitat desenvolupada pel Consorci. D’acord amb
la normativa esmentada, els consorcis, estaran subjectes al règim
pressupostari, de
comptabilitat i control de l’administració pública a la que estiguin adscrits, i es portarà a
terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de l’òrgan de control de
l’administració a la que s’hagi adscrit el consorci.
Vist que, el punt 5è de la mateixa DA20 de la Llei 30/1992, estableix que el personal al
servei dels Consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent únicament d’una reassignació
de llocs de treball de les administracions participants. La llei 27/2013 LRSAL va entrar en
vigor en data 31 de desembre de 2013, i la disposició transitòria sisena va establir un règim
transitori pels consorcis, fixant el termini d’un any per adaptar els seu estatuts a les
disposicions previstes a la Llei.
Atès que, les Funcions de secretaria i intervenció del Consorci, d’acord amb la normativa
d’aplicació esmentada, haurien de ser exercides pels Funcionaris d’Habilitació Estatal de
l’ajuntament que ocupen les places de Secretari i d’interventor de l’Ajuntament de Banyoles.
No obstant, en el cas de la plaça de Secretari, està ocupada amb caràcter definitiu pel Sr.
Jordi Turon Serra, el qual té l’autorització de la Direcció general d’administració local,
mitjançant resolució de 19 de març de 2013 (DOGC 6370 de 7/0/2013) per exercir la
Secretari del Consorci d’Acció social de Catalunya, per acumulació. La plaça d’Interventor
està ocupada pel Senyor Pere Feliu Oliveras, amb caràcter definitiu, el qual té també una
autorització de la Direcció General d’administració local d’acumulació amb la plaça
d’Interventor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2011 va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre altres , la següent atribució:
“L’autorització de la compatibilitat del personal municipal”.
No obstant, se n’haurà de donar compte al ple en la primera sessió que es celebri.
Vist l’exposat, per poder declarar la compatibilitat de l’activitat de Funcionària de
l’ajuntament de Banyoles amb l’activitat de Secretari-Interventor del Consorci Esportiu de
l’Estany de Banyoles és necessari que:
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a) Que la Junta de Govern local Corporació (atès que té delegada l’atribució) acordi i
declari l’excepció d’interès públic prevista a la Llei 21/1987 i Decret 214/1990.
b) Una vegada acordada aquesta excepció en aquest supòsit, pota atorgar la
compatibilitat condicionada al compliment dels següents requisits:
•

•
•
•

Que les remuneracions que percebi la Sra. D en el segon lloc de treball no
superin les retribucions màximes establertes en la LPGE per la càrrec de
Director General i tampoc pot superar la retribució que li correspon a
l’activitat principal incrementada en un 40%.
Les pagues extraordinàries únicament es podrien percebre en un dels dos
llocs de treball.
La declaració de la compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni
l’horari de l’interessat, i restaran automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc en el sector o de modificacions de les condicions de treball.
L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment
de la jornada i horari en els llocs de caràcter públic.

Considerant les declaracions efectuades per la Sra. PDJ, en la seva sollicitud de
compatibilitat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Declarar l’excepció d’interès públic perquè la Sra.PDJ pugui exercir com a
Secretària-Interventora del Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles.
Segon.- Reconèixer i autoritzar a la Sra. PDJ la compatibilitat de l’activitat de Funcionària de
l’Ajuntament de Banyoles amb l’activitat de Secretària-Interventora del Consorci Esportiu de
l’Estany de Banyoles, condicionada a:
•

Que les remuneracions que percebi la Sra. D en el segon lloc de treball no
superin les retribucions màximes establertes en la LPGE per la càrrec de
Director General i tampoc pot superar la retribució que li correspon a
l’activitat principal incrementada en un 40%.
•
Les pagues extraordinàries únicament es poden percebre en un dels dos llocs
de treball.
•
La declaració de la compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni
l’horari de l’interessat, i restarà automàticament sense efecte en cas de canvi
de lloc en el sector o de modificacions de les condicions de treball.
•
L’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment
de la jornada i horari en els llocs de caràcter públic.
Tercer.- Comunicar a la interessada que el reconeixement de compatibilitat no pot modificar
la seva jornada de treball ni l’horari, i restarà automàticament sense efecte en cas de canvi
de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions de treball, així mateix
l’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i
horaris en els llocs de caràcter públic.
Quart.- Donar compte al Ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que se celebri.”

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde
diu: “En aquest següent cas, la Sra. MS, fa d’arquitecte en un
despatx fora de la Ciutat de Banyoles i fora del seu horari.”

1.5.- Donar compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern Local, de 9 de
desembre de 2014, de autorització i suspensió de compatibilitat a la Sra.
MSR.
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La Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 2014 ha adoptat, entre altres l’
acord que es transcriu literalment a continuació:
“Sollicitud de declaració de compatibilitat demanada per la Sra. MSR.
Atès que en data 23 d’octubre de 2014, la Sra. MSR ha presentat una Sollicitud mitjançant
la qual demana l’atorgament de la compatibilitat amb l’exercici privat en un despatx
d’arquitectura, ubicat en el municipi de Celrà, i amb una dedicació inferior a 10 hores
setmanals.
Vist que la Sra. MSR, té un contracte laboral temporal per interinitat amb l’Ajuntament de
Banyoles, com a arquitecte municipal, adscrit a l’Àrea de Serveis Territorials-Servei
d’Urbanisme.
Atès que, d’acord amb el que disposen els articles 12 de la Llei 53/1984 de regulació de les
incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i 330 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
Entitats locals, no és possible el reconeixement de la compatibilitat amb activitats privades
quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei
a què estigui adscrit el personal, així com quan l’ activitat professional requereixi o pugui
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït a
l’Entitat Local.
Atès que com a principi fonamental la Llei 53/1984 regula la dedicació del personal de les
administracions a un sol lloc de treball sense més excepcions que les que demandi el propi
servei públic, respectant l’exercici de les activitats privades que no impedeixin o limitin
l’estricte compliment del seus deures o comprometin la seva imparcialitat o independència.
Vist que d’acord amb l ’article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del reglament del
Personal al servei de les Entitats locals :
1. “Es pot declarar la compatibilitat de l’exercici d’un lloc de treball a l’administració o
de l’exercici d ‘activitats públiques amb activitats privades en els supòsits següents:
a) Si s’ ocupa un sol lloc de treball en l’entitat local en règim de jornada
ordinària, sempre que la suma de jornades de l’activitat pública principal i
l’activitat privada no superi la jornada ordinària de l’administració
incrementada en un 50%.
b) Si el càrrec ocupat en l’entitat local requereix la presència efectiva de
l’interessat en aquesta durant un horari igual o superior a la meitat de la
jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació
a temps parcial.
c) Si és autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat i superen entre
els dos la jornada màxima que tingui establerta l’entitat local.
2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, en cap cas la suma de jornades de
l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%”.
Vist que, així mateix, l’article 330 del Decret 214/1990, estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter professional
en el supòsits següents:
a) “Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització,
llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local en que presti els seus
serveis el personal.
b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitzat en la unitat
o servei a què estigui adscrit el personal.
c) Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari la
presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local.
d) etc...”
Vist que la Sra. S té subscrit amb l’Ajuntament un contracte laboral temporal per interinitat
com a Arquitecte municipal, essent la seva jornada laboral normal de 28 hores setmanals,
en jornada de dilluns a dijous i en horari comprès entre les 9:00 i les 15:00 hores.
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Vist l’exposat i atesa la declaració de l’interessada, l’activitat privada d’arquitecte és
compatible amb la que desenvolupa a l’Ajuntament sempre i quan :
1.- Que l’activitat privada es desenvolupi fora del terme municipal de Banyoles.
2.- Que els projectes i activitats que realitzi no tinguin relació directa amb les que
desenvolupa en el seu lloc de treball com a arquitecte municipal.
3.- Que l’activitat privada no requereixi la coincidència horària o la presència física de
l’interessat respecte a la que té atribuïda a l’Ajuntament. Per tant, s’ha de desenvolupar fora
de l’horari que té assignat a l’Ajuntament de Banyoles.
4.- Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en què intervingui o
hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi de intervenir per raó del lloc
públic.
Vist que d’acord amb l’article 343 del Decret 214/1990, els reconeixements de compatibilitat
no poden modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat i resten automàticament
sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les
condicions de treball. Així mateix l’autorització de la compatibilitat està condicionada a
l’estricte compliment de la jornada i horaris en els llocs de caràcter públic.
Atès que d’acord amb els articles 14 de la Llei 53/1984 d’ incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, i 339 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats locals, l’exercici d’activitats
professionals, laborals o mercantils, fora de l’Administració pública requereix el previ
reconeixement de la compatibilitat, i la seva autorització per l’Ajuntament en Ple.
Vist que el Ple de l’Ajuntament , en sessió extraordinària del dia 29 de juny de 2011 va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre altres , la següent atribució:
“L’autorització de la compatibilitat del personal municipal”.
No obstant, se n’haurà de donar compte al ple en la primera sessió que es celebri.
Atès que actualment, la Sra. S té atorgada per Decret de l’alcaldia de la Corporació
núm.2011.2628, una reducció de 1/3 de Jornada, a l’empara de l’article 26 de la Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de Catalunya, i vist que el capítol IV de la mateixa
Llei 8/2006, en el seu article 23 disposa que :
“1. Les reduccions de jornada establertes per aquesta llei són incompatibles amb
l’autorització de compatibilitat que resta suspesa d’ofici fins el finiment del termini de
la reducció.”
Vist l’esmentat, l’atorgament de la compatibilitat amb l’activitat privada d’arquitecte,
condicionada i subjecte al compliment de les condicions esmentades, quedarà suspesa per
tot el termini que la reducció .
Considerant les declaracions efectuades per la Sra. MSR, en la seva sollicitud de
compatibilitat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reconèixer a la Sra. MSR la compatibilitat de la seva feina com a Arquitecte
municipal en aquesta Administració local amb l’activitat en el sector privat com a arquitecte
en un despatx privat a Celrà, condicionada a:
1.- Que l’activitat privada es desenvolupi fora del terme municipal de Banyoles.
2.- Que els projectes i activitats que realitzi no tinguin relació directa amb les que
desenvolupa en el seu lloc de treball com a arquitecte municipal.
3.- Que l’activitat privada no requereixi la coincidència horària o la presència física de
l’interessat respecte a la que té atribuïda a l’Ajuntament. Per tant, s’ha de desenvolupar fora
de l’horari que té assignat a l’Ajuntament de Banyoles.
4.- Incompatibilitat amb realització d’activitat privades en els assumptes en què intervingui o
hagi intervingut en els darrers dos anys o en les que hagi de intervenir per raó del lloc
públic.
Segon.- Suspendre l’ autorització de compatibilitat a la Sra. MSR mentre estigui gaudint de
la reducció de jornada per cura de fill prevista a la Llei 8/2006 de mesures de conciliació de
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la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de
Catalunya.
Tercer.- Comunicar a la Sra. MSR que el reconeixement de compatibilitat no pot modificar la
jornada de treball ni l’horari de l’interessada i restarà automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions de treball, així
mateix l’autorització de la compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la
jornada i horaris en els llocs de caràcter públic.
Quart.- Donar compte al Ple de l’adopció de l’acord en la primera sessió que se celebri.”

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde els diu: “Aquesta és una sentència a favor per valor de 171,54
euros per una pilona.
I, no és que per la persona en qüestió no en volgués fer
front la seva assegurança sinó que és per una alcoholèmia penal.
I, clar aquests judicis exprés després condemnen; per tant, no és que hi hagués
manca de voluntat per part de la persona de no voler-ho pagar.”
1.6.- Donar compte de la sentència 392/2014 del Jutjat d’Instrucció
número 4 de Girona.
Es dóna compte de la sentència número 392/2014, de 2 de desembre de 2014,
dictada pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Girona, per la qual es declara com a
provats els següents fets: V.M.N.P circulava amb una furgoneta amb autorització
del seu propietari per la plaça dels Estudis de Banyoles, havent consumit en excés
begudes alcohòliques que afectaven la seva capacitat psicofísica per a la
conducció,perdent el control i collacionant contra una pilona propietat de
l’Ajuntament. A causa dels fets descrits la pilona va patir desperfectes valorats en
la quantitat de 171,54 € , pels quals va reclamar l’Ajuntament de Banyoles.
En virtut dels fets anteriors, es condemna a V.M.N.P com autor responsable d’un
delicte contra la seguretat vial de conducció sota la influència de begudes
alcohòliques, en concurs ideal amb un delicte contra la seguretat vial de conducció
d’un vehicle a motor, sense tenir el permís o llicència, a les penes de 6 mesos i 2
dies de multa, amb una quota diària de 4 € (728 €), i privació del dret a conduir
vehicles a motor i ciclomotors durant el temps de 20 mesos i 2 dies i al pagament
de les costes processals.
Tanmateix es condemna a V.M.N.P i a la companyia d’assegurances com a
responsable civil directe, a què indemnitzin, en concepte de responsabilitat civil,
conjunta i solidàriament, i a J.A.N.G, com responsable civil subsdiari, a
l’Ajuntament de Banyoles en la quantitat de 171,54 €, pels danys ocasionats.
Aquesta quantitat s’haurà d’incrementar d’acord amb els interessos legals de
l’article 576 de la Llei d’Enjudiciament Civil i per a la companyia asseguradora
conforme allò disposat a l’article 20 de la Llei del Contracte d’Assegurança.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

El Sr. Alcalde diu:
propostes d’acord.”

“Pel que fa al següent tema, Sr. Secretari si vol llegir les

COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.1.- Creació del servei municipal de l’Aula de Teatre de Banyoles.
Memòria justificativa i projecte d’establiment. Aprovació.
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Atès el que estableix l’article 4 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, que reconeix la potestat d’autoorganització per a la implantació dels serveis
als ens locals territorials i, per tant, també al municipi.
Atès el que estableix l’article 25.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local que reconeix la competència pròpia de l’Ajuntament de Banyoles en
matèria de promoció de la cultura.
Atès el que estableixen els articles 50 i 86 de la Llei 30/92 de règim jurídic i
procediment administratiu comú de les administracions públiques, conforme en cas
de que es declari la urgència de l’expedient administratiu es pot reduir el termini
d’informació al públic fins als 20 dies hàbils.
Atès el que estableixen els articles 159 i 160 del Decret 179/1995 pel que s’aprova
el reglament d’obres, activitats i serveis i que regulen el procediment d’implantació
i establiment d’un servei.
Vist el que estableixen els articles 45 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, i l’article 65 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, en relació
amb els ensenyaments artístics.
Atès que l’Ajuntament de Banyoles pot promoure tota mena d’activitats i prestar
tots els serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels
ciutadans de la província.
Atès que en relació a aquest expedient no hi ha la constitució inicial de persones
instrumentals locals (PIL) dependents de l’Ajuntament de Banyoles.
Atès el contingut de la memòria i del projecte d’establiment que consten a
l’expedient administratiu.
Vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons.
D’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la
corporació per l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’establiment del servei públic municipal de l’Aula de Teatre de
Banyoles, d’acord amb de la memòria justificativa i el projecte d’establiment
adjunts.
Segon.- Declarar la urgència, de la tramitació de l’expedient que es detalla, als
efectes d’unificar tot el servei donant major entitat a efectes d’economies d’escala i
eficiència.
Tercer.- Establir la implantació del servei d’Aula de Teatre de l’Ajuntament de
Banyoles. Aquest servei dependrà de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Quart.- Sotmetre l’expedient d’establiment del servei, a un període d’informació al
públic de 20 dies hàbils d’acord al que estableixen els articles 50 i 86 de la Llei
30/92 de règim jurídic i procediment administratiu comú de les administracions
públiques, mitjançant un anunci que s’insereixi en el Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de Banyoles.
Cinquè.- En cas de que no es realitzin allegacions i/o observacions a l’ expedient
d’establiment del servei d’Aula Teatre s’entendrà definitivament aprovat als efectes
del que estableix l’article 49.c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local.
El Sr. Alcalde

01020101.2014.013.pdf

diu:

“Gràcies.

Sr. Jordi Bosch si en vol donar una explicació.”

El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Cultura i Patrimoni Cultura,
diu el
següent:
“Sobre aquesta Aula de Teatre, hem passat per diferents equipaments municipals
des del que és el Teatre Municipal al que era Can Castanyer, al Teatre de l’Escola
de la Vila, i, el que era molt provisional als últims anys, La Nau, fins que es va obrir
La Factoria d’Arts Escèniques. Ha tingut un recorregut molt desigual. I, ha estat
complicat trobar un emplaçament adient per l’aula fins a la construcció de La
Factoria.
Durant aquests anys ha passat per alts i baixos quan al nombre d’alumnes;
probablement, molt lligada aquesta inestabilitat quant a un lloc concret i definit per
dur a terme aquesta Aula de Teatre.
I, pot haver anat de fins 20 alumnes als
quasi 100 alumnes que hi ha actualment a l’Aula de Teatre.
Fa uns anys degut a l’establiment de La Factoria d’Arts Escèniques i amb un clar
increment dels alumnes es va creure necessari la implementació d’una figura de
coordinador, que ha anat planificant un curs més o menys quadricular del que
suposa l’ensenyament de l’Aula de Teatre. Com sabeu són uns ensenyaments que
no estan reglats, a diferència de la música. En ho hem hagut d’anar fent a mida.
I bé, arribat a aquest punt creiem necessari, després que el 2006, si no recordo
malament ja hi havia hagut una proposta de l’establiment del servei i que no es va
ni portar a Ple, que és absolutament necessari portar-ho avui per veure si s’aprova.
Donar aquesta continuïtat a aquesta força a l’Aula de Teatre i seguir gaudint, la
Ciutat, de joves actors i de joves companyies que durant tot l’any ens van proveint
d’espectacles i de diferents participacions, dels esdeveniments tant culturals com
festius al llarg de l’any.
Per part meva res més. Celebrar-ho, en el cas que això prosperi. És molt bona
notícia per la cultura en general i específicament pel mon del teatre banyolí.
Gràcies.”
El Sr. Alcalde diu: “Moltes gràcies.
arribar a prop de 100, més de 90...”

Val a dir que el nombre d’alumnes deu

El Sr. Jordi Bosch li contesta que sí.
El Sr. Alcalde diu: “Alguna consideració per part de vostès ?.
Sí. Sr. Luengo i Sra. Pazos.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu:
“Bona nit a totes i a tots.
Des d’Iniciativa celebrem, doncs, que l’Aula de Teatre per fi després d’un llarg
recorregut tingui seguretat, tingui estabilitat i tingui projecte. No hi votarem en
contra en aquest sentit, sinó, per un seguit de qüestions que ens agradaria aclarir
per mirar quin serà el nostre vot, definitivament.
Ho dic perquè en la documentació, en la portada, en el projecte d’establiment del
servei públic podem llegir que la gestió serà directa, de l’Ajuntament directament a
l’Aula de Teatre.
Després, en l’informe, a la memòria justificativa, la conveniència de l’establiment
de l’Aula de Teatre de Banyoles no és tan clar que la gestió sigui directa sinó que
diu que es preveu la contractació externa del professorat.
Per tant, ja no és
directa sinó que és semidirecta.
Hi ha una mica d’incoherència en la
documentació.
Ens agradaria que ens aclarissin aquesta qüestió.

01020101.2014.013.pdf

Hi ha una altra qüestió que també ens preocupa. Si es fa aquesta contractació de
personal amb una empresa, com que el valor de la contractació serà menor de 25
mil euros, no sabem si serà un procediment negociat amb publicitat o sense
publicitat.
A nosaltres ens agradaria, per la màxima transparència, que fos un procediment
negociat amb publicitat; que tothom sabes que es pot presentar. Que hi haguessin
el màxim d’empreses i el màxim de persones i d’entitats que es poguessin
presentar.
I per últim. Ens agradaria posar en valor una cosa que hem reclamat diverses
formacions polítiques, que es tingués molt en compte les entitats empresarials que
es presenten, molt en compte, sobretot, que busquem empreses culturals de tipus
cooperatives. N’hi ha moltíssimes.
Perquè, nosaltres creiem que en un procediment negociat moltes vegades el que es
té en compte és el valor de la proposta, i, nosaltres voldríem demanar que es
tingués en valor, també, quina tipologia d’empresa es presenta en aquest concurs,
o com li vulguin dir.”
I, el Sr. Alcalde diu: “Val a dir Sr. Luengo, d’entrada, que avui no aprovem cap
base d’adjudicació ni si ha de ser un negociat amb publicitat o un negociat sense
publicitat;
avui aprovem la creació del servei que res té a veure amb la
contractació del servei.
Sr. Bosch.”
El Sr. Jordi Bosch Batlle, Regidor de Cultura i Patrimoni Cultural, diu:
“Gràcies. El que li comenta el Sr. Alcalde, avui el que s’aprova és l’establiment del
servei, com a tal.
És a dir, no teníem Aula de Teatre. El que es plasma en aquest document és la
manera que s’ha anat fent fins ara. Si veu el compte d’explotació, el dia que surti,
serà llavors quan haurem de comentar com haurà de ser aquest concurs per dur a
terme la gestió de l’Aula de Teatre. I, serà aquí on totes aquestes preguntes que
comentava s’hauran de formular.
Ara, exclusivament, és l’establiment del servei. O sigui, què s’ha estat fent fins
ara, quins antecedents ha tingut, com definim el servei com a tal, si l’assumim; i
d’aquesta manera fem valenta l’Aula de Teatre.
I, totes aquestes qüestions sorgiran en el moment de plantejar l’adjudicació o la
contractació; quin procediment s’haurà de tirar endavant per l’explotació d’aquest
servei que avui creem.”
Parla el Sr. Alcalde i diu: “Val a dir, afegint, que en l’establiment del servei, si
s’hi fixa, que en l’explotació del servei el que diu és que, l’Ajuntament cobra de
l’alumnat uns 25 mil euros, el professorat costa uns 28 mil euros i obrir La Factoria
els costos directes que té són 49 mil euros, per tant, crear aquest servei, no ho tinc
al davant, però, crec que costa al voltant de 80 mil euros, aproximadament.
El que aquí diu és que s’haurà de contractar, que és lògic, i, que s’haurà de
concursar, el servei de contractació del professorat. Això sempre ha estat així, per
tant, continuarem en aquest sentit que sigui una contractació d’un servei.
Però, avui no parlem d’aquest tema, avui, parlem de l’aprovació, com diu el títol, de
la creació del servei públic municipal de l’Aula de Teatre; això és el que creem.
Totes els altres coses fins que no estigui creat i aprovat no és motiu de discussió.
Sigui, Sr. Luengo.”
El Sr. Joan Luengo els diu:
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“Con que aquest Regidor ja porta un temps aquí i ja sap com funcionen les coses,
desconfia;
nosaltres fèiem aquestes preguntes perquè des d’Iniciativa, ho
segueixo dient, l’Aula de teatre tot el projecte és correcte però la manera que el
desenvoluparem també és important.
És veritat que anirà en un altre Ple, però, nosaltres creiem que vostès ja en tenen
una idea i que vostès la podrien explicar; per si ho compartim o no ho compartim.
Vista la resposta, nosaltres ens abstindrem de dir sí a aquesta creació d’aquest
servei perquè nosaltres no sabem com continuarà aquest procediment.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Moltes gràcies.

Sra. Pazos.”

La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
diu:
“Bona nit a tothom.
Des de la CUP veiem molt positiu que des de l’Ajuntament de Banyoles hagi apostat
per la creació o la formació en un àmbit cultural com és el teatre, i, que no només
ens basem amb el tema del consum.
Però, part dels dubtes de com acabarà
essent aquesta contractació ens han arribat tot i que hem considerat que això no
anava en aquest plenari.
Hi ha una cosa que fa temps que portem dient que creiem que és important en
l’àmbit cultural i que no s’està tenint en compte i s’hauria de tenir en compte.
Cada nou contracte de cada nou equipament, la seva gestió, de com tractem la
cultura sembla que es vagin fent pedaços, equilibris, per veure com ho gestionem
millor. Nosaltres, pel que hem apostat sempre i creiem que és necessari és per un
pla cultural que enllaci tot l’àmbit cultural banyolí que el relacioni i que, a la
vegada, en faci un millor servei i més òptim ja que a vegades es programen coses
que se solapen amb d’altres.
Nosaltres, creiem que és necessari aquest pla
cultural per avaluar a nivell de Banyoles què necessitem i quina és la millor gestió
pels seus equipaments.
Dit això.
Nosaltres sempre hem apostat per la gestió directa.
Creiem que és
evident que entitats puguin gestionar equipaments en forma de cooperativa, però,
com que en el punt en concret de la gestió no es deixa clar, parla de gestió directa,
però, llavors no se sap com serà, nosaltres esperarem definitivament a dir el nostre
vot ja que el tema de la gestió és molt important votar un sí. Per això, nosaltres
també ens abstindrem en aquest tema.
Ens abstenim, perquè, tot i que creiem que és necessària aquesta creació no sabem
com serà la seva gestió i no podem dir un sí, rotundament.
Res més.”
I, el Sr. Alcalde li contesta:
“Gracies Sra. Pazos.
El tema cultural en aquest sentit jo crec que l’hem definit molt clar. L’hem definit
per l’Escola de Música i l’hem definit per l’Aula de Teatre.
L’Aula de Teatre, com ha explicat el Regidor, passa per diferents etapes, diferents
llocs, diferent nombre d’alumnat o diferents direccions.
Ho varem explicar amb
molta transparència en les comissions informatives.
En l’Aula de Teatre sempre hi ha hagut una persona responsable i quan arriba un
nombre d’alumnat i una consolidació d’un espai has de crear el servei i has de fer la
contractació que toca. Malgrat que aquesta contractació no ha de passar per Ple,
és una contractació que pot passar per Junta de Govern Local i ho pot fer l’Alcalde,
per Decret d’Alcaldia perquè el que votaran avui és la creació del servei, no voten la
contractació.
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Per tant, la primera cosa que hem de fer i això ha de passar per Ple és crear el
servei. Si creem el servei la contractació la crearà en cada cas el govern a través
de l’òrgan que sigui adient; pot ser per acord de Junta de Govern Local o el que
sigui ja que estem parlant d’una contractació d’entre 25 a 30 mil euros.
I, per
aquesta xifra és l’organisme que li toca fer la contractació.
I, com que el nombre d’alumnat de l’Escola de Música són més de 400 alumnes i de
l’Escola de Teatre en la seva consolidació definitiva de la ubicació també
s’incrementa a uns 100 alumnes, s’està consolidat l’espai. I, tot i que és un servei
impropi de l’Ajuntament només el pot crear l’Ajuntament perquè té estabilitat
econòmica, estabilitat financera, estabilitat pressupostària i la Regla de la Despesa;
si no fos així no el podríem ni crear, funcionaria com fins ara.
I, ara que tenim
aquestes condicions econòmiques és millor crear-lo i així ja el tenim creat, perquè
si patíssim alguna d’aquestes qüestions com que la Regla de la Despesa es passés,
doncs, voldria dir que no el podríem crear perquè és un servei impropi. Per això
que, quan compleixes totes les condicions és quan has de crear un servei i a més
quan està consolidat.
Per tant, valgui la resposta per tots i cadascun dels Regidors i Regidores tot i que jo
ja ho vaig explicar en les comissions informatives; que és un servei impropi.
El
que passa que l’Ajuntament el pot crear com a propi perquè té les condicions
econòmiques adients per poder-lo crear. La contractació, avui no hi va; no n’hem
de parlar. El cost, el sabem, aquí ho diu...
En tot cas, ara el que volem és crear el servei per fer les coses millor; i, només hi
ha un rere fons, que l’Aula de Teatre d’aquesta Ciutat pugui funcionar molts anys
més; no n’hi ha cap més de rere fons.
Sra. Pazos digui.”
La Sra. Alexandra Pazos li diu: “Nosaltres ja hem dit que veiem molt positiu
que es creï aquest servei, però nosaltres no podrem votar a favor perquè no sabem
quina serà aquesta gestió.
S’especifiquen dues coses que creen contradicció, per tant, ens abstenim en el
servei, com ha dit en Joan; i, la gestió, quan ho sapiguem llavors votarem el que
toqui si és vota la gestió...
I, hi ha una altra cosa que és el Pla Cultural; això és essencial pel que és Banyoles
i la nova creació. Per tant, aquest és el motiu no n’hi ha cap mes.”
El Sr. Alcalde li diu: “Molt bé. L’única oportunitat que té de votar la creació
d’aquest servei si o no és avui; no en té cap més d’oportunitat. Per tant, el vot és
seu...
Sr. Josep Vicens.”
Parla el Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, i els diu:
“Bona nit. Gràcies Sr. Alcalde. Sres. i Srs. Regidors.
Possiblement si estiguéssim parlant d’algun altre servei, no obligatori, en la situació
que estan els Ajuntaments ens ho pensaríem; però, per donar un suport clar en un
espai de la Cultura en què la Ciutat de Banyoles durant anys hi ha apostat, s’ha fet
escola en l’àmbit del teatre i que s’ha convertit en un pol important per molt jovent,
doncs, és una acció cultural que té un pes important per a la Ciutat que no podem
deixar escapar.
I, més que tot, a través d’aquest servei que es crea d’una forma clara en l’àmbit del
servei públic municipal, servirà per donar un nou impuls; un nou impuls que és
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necessari i que Banyoles, que ha estat pionera en l’àmbit del teatre, ara, a través
d’aquesta implicació per part de l’Ajuntament, doncs, tingui un llarg recorregut.
Per tant, el nostre vot sí que serà favorable.
I, el Sr. Alcalde diu: “Moltes gràcies Sr. Vicens.
Val a dir, seguint l’argumentació que deia el Sr. Vicens, que aquesta setmana si
llegien en els mitjans de comunicació la presentació de la nova programació de
teatre per l’any que ve, són 20 anys de teatre de companyies locals.
Per tant, les companyies de teatre que ara estan actuant són fruit i s’han nodrit
d’aquesta Aula de Teatre que fa 20 anys que funciona. I, aquests fruits que vostè
deia són absolutament palpables en el nostre teatre i en el dia a dia, i, que la gent
que fa teatre surt a arreu del país.
Per tant, passem a la votació.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Creació del servei municipal de
l’Aula de Teatre de Banyoles. Memòria justificativa i projecte d’establiment, essent
la votació de 13 vots a favor (dels grups municipals: Convergència i Unió,
Regidor no adscrit i Junts per Banyoles) i 2 abstencions (dels grups municipals:
CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Alcalde diu:
Serveis Territorials”.

“Passem ara al primer punt de la Comissió Informativa de

El Sr. Alcalde explica: “Aquesta és una modificació..., recordem que aquí hi ha
la Diputació de Girona i gairebé tots els Ajuntaments de les comarques gironines, i,
és una adaptació dels estatuts. Sr. Secretari si vol llegir les propostes d’acord.”
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS
3.1.- Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consell
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA).
Vist que el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de
Girona CILMA), associació d’ens locals del que forma part l’Ajuntament de
Banyoles, ha comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de
novembre de 2014, un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar
compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració Local (LRSAL) i per cercar la millora de determinats aspectes de
funcionament de caràcter més operatiu, i sollicita que l’esmentat acord es sotmeti
a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva
ratificació.
Vist que les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre
de membres de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que
estableixen els vigents Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL i, per
altra banda, a qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de
constitució de la Junta Executiva i l’Assemblea General, al quòrum d'aprovació en
cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, a la
possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes i al repartiment de
facultats entre l’Assemblea, la Junta Executiva i el President.
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Atès que els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2
d’abril, que regula les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15),
estableixen que per modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun
dels ens locals associats, adoptat per majoria absoluta.
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer. Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), aprovada per la
seva Assemblea General en la sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2014.
Segon. Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i
29.1 dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma:
Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part
per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que en
tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis associats necessàriament
hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants podran delegar l'assistència i el vot,
per escrit i per a cada sessió; la delegació es podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o
en una tercera persona; cap membre no podrà rebre més de cinc delegacions.
2. (..)
3. (..)
4. (..)
Article 14
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els Estatuts.
b) Elegir el president.
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les comarques i dels
municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne l'activitat.
d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords per a
la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar
la gestió feta per l'òrgan de govern.
f) Acordar la dissolució del Consell.
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
h) Sollicitar la declaració d'utilitat pública.
i) Aprovar el reglament de règim interior.
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats.
k) Conèixer les sollicituds presentades per ésser soci, així com les baixes d'associats per
una raó distinta a la de separació definitiva.
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria Tècnica.
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu i
no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada pel
President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea General d'entre
els seus membres, d'acord amb les regles següents:
 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6, i l'elecció
haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca representada
 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun dels trams
següents:
▪
municipis fins a 1.000 habitants
▪
municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
▪
municipis amb població superior a 5.000 habitants
Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per votació
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 Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents.
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el
vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que reconegui la
Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les
normes, instruccions i directrius que estableixi l'Assemblea.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes
públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els
membres del Consell han de satisfer.
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i controlar que es
compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè
els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
h) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran adoptar criteris
i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes facultats.
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera més
eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin
dur a terme.
k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de
treball, a proposta dels mateixos grups.
l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan de
govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament.
Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per l’Assemblea
d’entre els seus membres.
2. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i de la
Junta Executiva.
b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Executiva.
e) Ordenar els pagaments vàlidament
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea General
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta Executiva
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a
l'article 36.
i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin
l'Assemblea General o la Junta Executiva.
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a la Junta
Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta.
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4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant, absència
o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els seus membres.
Article 25
1. (..)
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada
d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la documentació
necessària ha d'estar a disposició dels socis al local social.
3. (..)
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les deliberacions,
el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones
assistents.
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos
interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà comunicada a
tots els ens locals associats.
Article 26
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, a
l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la presència de la
meitat més un dels membres associats, havent de ser-hi presents el president i el secretari
o les persones que els substitueixin.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament constituïda
amb la presència de tres membres a més del president i del secretari.
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sollicitar a l'òrgan de govern la inclusió en
l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sollicitud també es pot fer directament
a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords
respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si així ho decideix la majoria de les
persones presents.
Article 27
1. (..)
2. (..)
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la
constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent,
cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents.
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, adoptat
per majoria absoluta.
Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha estat
convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. A
falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard i serà suficient la
presència de dos membres a més del president i del secretari.
2. (..)
3. (..)
Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació.

Tercer. Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i
del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de
ratificació de tots els ens associats.
b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local,
als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives
d'ens locals.

01020101.2014.013.pdf

I, el Sr. Alcalde diu:
passaríem a la votació.”

Gràcies Sr. Secretari.

Alguna observació ?.

Doncs,

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Ratificació de la proposta de
modificació dels Estatuts del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les
Comarques de Girona (CILMA), essent la votació de 13 vots a favor (dels grups
municipals: Convergència i Unió, Regidor no adscrit i Junts per Banyoles) i 2
abstencions
(dels grups municipals:
CUP i Iniciativa per Catalunya VerdsIndependents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

El Sr. Alcalde

els diu:

“Passem al següent punt.”

3.2.- Ampliació del termini d’exposició al públic de l’ Aprovació de l’Avanç
de la Revisió del POUM de Banyoles.
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 29 de setembre de 2014 va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar l’Avanç de la Revisió del POUM de
Banyoles.
En el propi acord es va sotmetre a informació publica pel termini de DOS MESOS
mitjançant la publicació dels edictes corresponents en el taulell d’edictes de la seu
electrònica de la Corporació, en el diari El Punt del dia 30 d’octubre, en el Diari de
Girona del dia 5 de novembre i en el Butlletí Oficial de la Província nº 213 de 7 de
novembre de 2014. Tanmateix es va penjar tot el projecte a la seu electrònica de la
Corporació.
Vist que el termini d’informació al públic finalitza el proper 7 de gener de 2015.
Vista la importància i transcendència del projecte aprovat, es creu convenient
l’ampliació del període d’informació pública en dos mesos més.
Per l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- AMPLIAR el període d’exposició publica de l’ Avanç de la Revisió del
POUM de Banyoles en DOS MESOS més.
SEGON.- DISPOSAR la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí Oficial de la
Província, en dos diaris d’àmplia difusió a la província i al taulell d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde explica: “Aquest segon punt, l’Ampliació del termini d’exposició al
públic de l’ Aprovació de l’Avanç de la Revisió del POUM de Banyoles, en dos mesos
més.
Acabava el 7 de gener, per tant, seria disposar de dos mesos més donat que encara
hi ha molta gent que ve a fer consultes.
En els Consells de Barri s’ha anat
explicant a la gent.
I, el Sr. Vilanova i l’equip tècnic estan rebent encara visites.
Ja varem dir de la possibilitat d’ampliar-ho en la sessió plenària en què ho varem
aprovar. Per tant, s’amplia dos mesos més ja que la gent encara està aportant
consideracions.
Alguna qüestió en aquest sentit ?. Sr. Luengo.”
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, diu:
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“Respecte a la pròrroga. Des d’Iniciativa hi estem totalment d’acord. Com més
temps tinguem per debatre-ho i més temps tinguem per explicar el POUM, millor
que millor.
Però, divendres passat, el dia 19, Iniciativa, varem fer un acte que deia, -Tu pots
construir Banyoles-.
Parlàvem del POUM i explicàvem el POUM.
D’allà varen
sorgir diferents idees i varem recollir diferents opinions dels ciutadans i ciutadanes.
La primera cosa que va sorgir en el debat va ser que era una mica estrany que
l’única audiència pública que es fes respecte al POUM ho fes el grup més petit
respecte a l’oposició, i que no ho fes l’equip de govern.
Per tant, jo els demanaria i d’aquí dependrà el vot que farà Iniciativa en aquest
punt, que vostès en aquests dos mesos més que tenen de pròrroga que facin una
audiència pública per explicar als ciutadans i ciutadanes que és el POUM, què
proposen i que poden fer.
Després, si anem a la comunicació que té l’Ajuntament de Banyoles amb el POUM
l’única cosa que, de moment, ha arribat a tota la ciutadania és el Butlletí Municipal
del qual d’una decisió que tindrà conseqüències durant els pròxims 30 anys li
dediquen 9 línies, en canvi, dediquen 29 línies al -Premi Banyolí de l’Any-. És a
dir, una cosa temporal té molt més espai que no pas una cosa molt llarga i que
tindrà molt durada.
Per tant, nosaltres els reclamem que editin un tríptic informatiu on expliquin la
proposta, on expliquin que poden fer i on es poden dirigir.
I per últim.
A nosaltres ens agradaria saber tota la gent que es reuneix amb
l’equip redactor, amb el Regidor o amb l’equip de govern; que hi hagués un recull,
un informe o un document que ens digués amb qui s’ha reunit l’Ajuntament de
Banyoles. Si és un particular, si és una entitat, una associació, una empresa, què
demana i que se li proposa. Per tant, un registre de les peticions que es fan.
Perquè ens dóna la sensació que una cosa que ha de ser de tots pot arribar a ser
una cosa de l’equip de govern amb algú personal. Jo et soluciono el que tu vols i
queda entre nosaltres. Aquesta no és l’ambició d’aquest POUM; és l’ambició des
de l’inici i així ho hem anat veient en les reunions que hem anat fent; que les coses
les decidíem entre tots.
Per tant, audiència pública; tríptic informatiu; i, un registre de les reunions
privades.
Es comprometen en aquests tres punts, si us plau ?.”
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Miquel Vilanova.
El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme, explica el següent:
“Es varen fer una sèrie de primeres audiències públiques o sessions de participació
per començar a treballar sobre aquest tema.
I, va continuar en d’altres sessions
que varem fer. Amb el tema d’Educació es varen fer uns treballs exhaustius sobre
el que podia arribar a ser el Pla General o idees que des del món de l’Educació
podien tenir.
I, es va recollir en uns documents que varen elaborar els pares i
professors amb tota la informació pel coordinador del Pla General que és l’Esteve
Corominas.
I, des de que es varen acabar tota una sèrie de reunions que varem fer, des de que
es varen entregar les enquestes fruit de rebre audiències públiques de cada una de
les persones que aporta i contesta aquelles enquestes, es va ajuntar tota la
documentació de diferents ciutadans que havien anat aportant i els seus criteris i
tot això es va traspassar a l’equip redactor. I, aquesta informació és la que s’ha
basat i ha passat a ser al que és l’Avanç de Pla.
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Si es llegeix l’Avanç de Pla veurà que no són unes conclusions fruit de les idees
d’aquest equip de govern.
Això és la prova més clara que precisament és un
procés que s’ha fet amb una transparència total i amb una audiència pública
absoluta; perquè les conclusions aquest equip de govern, a priori, no les hagués
firmat.
Per tant, jo entenc que quan un document, com aquest Avanç de Pla, recull idees
que molta part de la població no considerarien pròpies de l’equip de govern vol dir
que s’està recollint opinió publica i opinió ciutadana.
Per això li dic que no estic d’acord en què no s’hagi fet audiència pública perquè no
totes les audiències públiques han de ser del mateix format; no totes han de ser
una trobada sinó que són fruit de tot aquest treball.
Tot això són audiències
públiques.
Això no vol dir que algun dia no puguem fer una sessió com la que va fer Iniciativa;
a la qual, per cert, m’hagués agradar ésser-hi convidat perquè des del meu punt de
vista tampoc ho trobo massa correcte.
Són maneres de fer política diferents.
Nosaltres, entenem que la política que fem amb Urbanisme ha estat la que a cada
acte que hem fet han estat convidats tots els grups polítics d’aquesta Ciutat i tota
la ciutadania.
Iniciativa fa un acte i per exemple el mateix Regidor d’Urbanisme no ho sap; se
n’assabenta per la premsa. Potser, la meva opinió no podia ser valida en aquest
debat. Són maneres diferents d’abordar la política. Nosaltres la fem transparent;
vostès la fan de manera que l’equip de govern no s’hi pugui reflectir en aquestes
reunions.
Dit això.
Si ho allarguem més, si allarguem dos mesos més aquest espai de
reflexió del que és l’Avanç de Pla és precisament per continuar fent actes, reunions,
recollida d’opinions, allegacions o discussions sobre l’Avanç de Pla. Un Avanç de
Pla que no fixa res; criteris, idees en què s’han basat per part de la ciutadania i és
discutir sobre això.
Per tant, durant aquests dos mesos que començarien a partir del gener, és anar
recollint aquestes idees.
Segurament farem reunions sectorials.
Per exemple,
amb les Regidories de Cultura, de Medi Ambient, del Comerç, de la Indústria i de
les entitats per poder anar recollint opinions més concretes del que entén cadascú.
Moltes vegades fas reunions globals com les que varem fer en les primeres
jornades de participació i te’n dones compte que allò no és eficaç, en canviï, fas una
reunió sectorial, com parlar del tema d’Educació, i, com que allà s’hi reuneixen les
persones que en saben o que hi tenen interès i així en traiem un profit. A l’igual
que si ens reunim amb els comerciants més endavant, doncs, que en traurem un
profit perquè ells ens donaran idees del que necessita el comerç a Banyoles.
Per tant, són dos mesos més de treball sobre això.
Editar tríptics. N’hem editat molts al començament sobre això.
Jo penso que la documentació bàsica és la que està a la web de l’Ajuntament. És
una documentació completa.
Hi ha tots els estudis previs.
Estudis
mediambientals, plànols, i és allà on la ciutadania pot acudir i donar una visió
general del que es proposa o del que ell pot discutir.
Al marge d’això, hi ha un -gota a gota- constant des de que es va fer l’Avanç de Pla
de ciutadans que venen a consultar i a preguntar. La major part de les vegades
venen a preguntar pel seu cas, seus interessos particulars. Com és legítim i lògic.
De tota aquesta documentació no són reunions privades, són reunions públiques,
des del moment en què qualsevol reunió que puguem fer o l’interès que hagi pogut
tenir un ciutadà en un punt del Pla General, doncs, ha de tenir el seu reflex en
l’entrada d’unes allegacions o d’uns suggeriments, amb segell, aquí a l’OAC.
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Per tant, quan un ciutadà diu que ja li ha quedat clar aquella reunió deixa de tenir
un interès directa sobre el Pla General. A mi les que m’interessen són aquelles que
el ciutadà diu, -això meu m’agradaria que es tractes d’aquesta manera-. Per tant,
si entren una allegació tot això ho anem recollint i quan un equip redactor, més
endavant, reculli tota aquesta documentació de l’Avanç de Pla, els suggeriments i
les allegacions dels ciutadans hi haurà, com diu vostè, un recull de documentació
que els tècnics ens facilitaran i ho ordenaran com es va fer en l’Avanç de Pla.
Perquè, un Avanç de Pla no és altra cosa que la recollida de totes aquestes dades
que els ciutadans han aportat en aquella primera etapa de participació.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Molt bé.

Sr. Luengo.”

I, el Sr. Joan Luengo respon el següent: “Lamento profundament les paraules
del Sr. Vilanova en nom d’Iniciativa.
Sincerament entenc que vostè estigui cansat amb el tema del POUM perquè és molt
cansat, però, vostè no pot defugir de la seva responsabilitat. No pot defugir de ser
un Regidor amb opacitat i poca transparència; de la mateixa manera que el
Regidor de Participació i Comunicació no pot defugir de la seva responsabilitat
dedicant només 9 línies a les decisions més importants per als pròxims 30 anys.
Aquestes 9 línies en un altre moment del mandat haguessin portat a Iniciativa a
demanar responsabilitats als Regidors. Això en primer lloc.
En segon lloc. Com que vostès viuen en el segle XIX o potser anterior, digues-li audiència pública-, digues-li –conferència- no hi ha hagut cap conferència
institucional explicant tot el POUM; només l’explicació que va fer vostè aquí en el
Ple.
No hi havia gent, per tant, l’Ajuntament de Banyoles no ha citat a la
ciutadania per explicar-li la proposta de POUM.
Tercera cosa.
Que no ha estat convidat. Era obert a tothom, a tothom, a mi em
sembla que vostè no és ningú, és tothom, i, estava tan obert que la candidata
d’Esquerra Republicana, la Sra. Roser Masgrau, hi va participar. Per tant, jo no
l’haig de convidar. Vostè ho podia llegir i vostè podia haver vingut.
I, per últim. Les reunions són públiques. Les reunions són entre vostè, o l’equip i
aquestes persones;
no costa gens fer un registre de les persones que hi
excedeixen i quines preguntes fan.
Per tant, poc compromís, opacitat i estan
cansats.
El nostre vot, per cert, serà d’abstenció perquè volem allargar-ho però volem que
sigui un procés participatiu de debò, no una cosa més.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Sr. Vilanova.”

El Sr. Miquel Vilanova el respon i li diu: “Cansat ?, no crec que estigui cansat
perquè l’he contestat extensament com per estar cansat.
L’explicació que vaig fer sobre l’Avanç de Pla la vaig fer en el lloc més adient i en
l’òrgan on s’han de fer les explicacions. Almenys, alguna vegada vostè ens ho ha
recordat; que és el plenari. Els plenaris són públics, són oberts. Si hi ve o no hi
ve gent també és la responsabilitat de la ciutadania. Són públics i s’explica el que
es debat en els Plens.
Algunes vegades vostès han vist la Sala més plena que
d’altres però és aquí on hi ha la publicitat dels projectes que fa l’Ajuntament.
Si es fan conferencies, a més a més, benvingudes, però, és aquí on hi ha el gruix
de les explicacions de les accions del govern;
on, precisament, s’adopten i
s’enfoquen les qüestions amb responsabilitat política, és aquí, on s’aproven els
actes, per tant, jo entenc que en una sessió plenària és el lloc on queda ben
explicat un Avanç de Pla.
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Al marge d’això. Vostè es fixa molt amb el que és el butlletí però la meva
responsabilitat com a polític no es reflexa en el butlletí, es reflexa en el dia a dia, i,
es reflexa amb la informació que en la web i en els butlletins oficials hi figuren
sobre el planejament aprovat o no aprovat.
És a dir, l’òrgan al que vostè fa referència no és un òrgan oficial de comunicació
entre la meva activitat política i els ciutadans, sinó que és la comunicació per la via
d’edictes, butlletins o personals.
I, en aquest cas considero que d’opacitat no n’hi ha hagut en absolut, a més, tenint
en compte que el treball que s’ha fet de l’Avanç de Pla, i, que em sembla que
vostès en són conscients que hem fet reunions des del primer dia fins a l’últim amb
els grups polítics. Per tant, d’opacitat entenc que poca n’hi pot haver hagut.
Gràcies Sr. Alcalde.”
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu: “Gràcies.
Faré un parell de comentaris perquè és lògic que, com a Alcalde, els faci després de
les seves tristes i lamentables paraules que ha pronunciat respecte a la decisió de
la resposta que li ha fet el Sr. Vilanova, amb tota correcció.
És lògic que ara surtin paraules similars o sinònims com el –cansament-. És lògic
que a 5 mesos de les Eleccions Municipals això passi. Per tant, jo li puc dir que en
aquesta situació de cansament cap. I, aquest equip de govern només pensa en el
present i en el futur; no pensa en el passat.
Vostès ho han pogut veure en els Pressupostos que fins i tot s’ha aprovat el
programa d’inversions dels anys 2015, 2016 i 2017. Per tant, miri si pensem en el
futur. I, la creació d’un servei, ara mateix, pel futur, com ha estat l’Aula de Teatre
només pensant en el futur del nostre jovent.
Per tant, en aquest moment el que es pensa des de l’equip de govern de
l’Ajuntament no és altra cosa que només el benefici que ha de tenir la ciutadania,
en un futur. El POUM n’és un exemple. El POUM és com ha de quedar la Ciutat
en un futur. Si hagués estat tan opac vostès no haguessin tingut la participació
que han tingut; que s’han reunit cada 15 dies o cada mes, quan ha calgut, amb el
Regidor. I, el que fa el Regidor és el que li toca fer, fer-ne la difusió, rebre a la
gent i rebre també si són grups.
Vostè ha dit una cosa incorrecta. Que quan una persona té un problema se li
soluciona i s’acaba el problema, però, no, perquè no estem en allegacions inicials
per fer una aprovació provisional i definitiva sinó que estem parlant d’un Avanç de
Pla en què l’única cosa que s’ha de fer són suggeriments, que no s’han ni de
resoldre.
I una altra cosa. Com que les conclusions de l’Avanç de Pla, les que s’han aportat i
han estat entrades, les de les diferents reunions que hi puguin haver i les de les
aportacions que vostès en poden fer, com a grup, en sortirà el document que, al
final, s’haurà de plasmar en una aprovació inicial. I, això no canviarà com ha anat
l’aprovació de l’Avanç de Pla; que ha estat una aprovació parlada amb tots els
grups, doncs, tothom en tindrà coneixement, tots els grups, vostè inclòs,
evidentment, de totes aquelles qüestions que hi ha hagut en l’Avanç de Pla; i
d’aquí n’haurà de sortir el dibuix i la lletra de l’aprovació inicial.
Sra. Pazos.”
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,
els diu:
“Des del nostre grup polític, evidentment, estem contents que s’ampliï el termini, i,
estem contents perquè veiem que potser ara sí que hi haurà participació,
informació i es comunicarà com s’han de fer les coses correctament.
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Dic això perquè la participació no són reunions un a un, la participació no és una
pàgina web, la participació de la ciutadania no és només un plenari, la participació
de la ciutadania és collectiva, la participació de la ciutadania s’ha de difondre i s’ha
de comunicar i s’ha de fer arribar i si això no es fa la gent no hi assisteix,
evidentment.
A més a més, no hem vist per part de l’equip de govern cap audiència pública;
esperem que en aquests dos mesos hi sigui.
Audiència pública entesa com a
persones que expliquen a la resta de la Ciutat que és el POUM i com es fa.
Perquè, si voleu, podem anar al carrer, passar enquestes i dir, -sabeu que s’està
debatent el POUM ?, i, ja veurem quantes persones de la Ciutat de Banyoles ens
diuen, -sí- o –no-.
Aquestes persones són necessàries per poder definir la Banyoles del futur i estem
contents per això, perquè és necessari que s’ampliï i perquè s’ha de fer la feina que
potser en aquests dos mesos no s’ha fet.
A més a més, agafem les paraules del Sr. Vilanova. Vostè ho ha dit que convocarà
els consells sectorials, i, esperem que així sigui. Estarem amatents d’això.
I per últim.
Tenen un mitjà de difusió que arriba a totes les llars; que és la
revista de l’Ajuntament de Banyoles on s’informa de tot el que es fa, en teoria.
Llavors, que hi hagi 9 línies parlant del projecte més important que ha de
desenvolupar aquesta Ciutat, creiem que no és la forma de comunicar a la
ciutadania que s’està executant un POUM i com s’està executant.
Dit això.
Nosaltres votarem a favor d’aquesta ampliació de termini perquè ho
veiem positiu. Creiem que el debat és necessari i que s’ha de fer, i, perquè veiem
que realment es podem aportar moltes coses si utilitzem els mitjans participatius
perquè la gent les pugui aportar. Res més.”
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Vilanova.
El Sr. Miquel Vilanova respon a la Sra. Pazos i li diu:
“Moltes gràcies Sr. Alcalde. Sra. Pazos, el tema de les enquestes és important; ja
varem començar la participació fent enquestes.
N’hi varen haver 414 de
contestades.
Si se’n poguessin contestar més durant aquest període, doncs,
millor. És una manera fàcil de comunicació entre el ciutadà i l’Administració.
Quant a la participació.
El model que nosaltres proposaven de participació el
varem deixar clar al començament de l’Avanç de Pla que era poder fer reunions
molt clares i explicatives en què la gent pogués dibuixar, pogués guixar, pogués
discutir.
Allò no va funcionar a nivell de quantitat de ciutadans que hi
participessin.
El format sí que va funcionar i les conclusions, també.
Malauradament, a mi em dóna la impressió que acaben funcionant més els debats
per sectors. Dic, malauradament, perquè endemà de fer aquella reunió global, per
tota la ciutadania, en què a vegades érem 14 persones, a vegades 25, a vegades
20, doncs, l’endemà va començar a venir un degoteig de ciutadans a preguntar pel
Pla General. Però, a preguntar per la seva part.
Costa molt que la ciutadania, en general, es preocupi o tingui una visió genèrica de
la Ciutat, en canvi, aquell carrer en concret que el pot afectar és el que genera més
debat.
M’agradaria més que el debat fos tal i com varem plantejar al començament i ho
intentarem.
És l’única manera que veig viable de fer-ho; una mica, com a
exemple el del Consell Escolar és per sectors.
Jo penso que va ser exemplar el treball del Consell Escolar i les conclusions que
varen aportar en l’Avanç de Pla. I, jo penso, que en d’altres sectors s’haurà de
treballar de la mateixa manera perquè la gent se sent molt més còmoda; i en
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aquest sentit la meva idea és anar organitzant petites trobades amb els sectors que
es puguin mobilitzar perquè, potser, per àrees ens costarà menys.
I, això, aquesta ampliació del termini ens ha de servir per anar per aquest camí.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Gracies.

Vol contestar Sra. Pazos ?.”

I la Sra. Pazos li diu: “Vostè ha dit que no varen funcionar les jornades, no en
conclusions, sinó en nombre de participants; que es varen fer abans d’elaborar
l’Avanç Pla.
Però, si no varen funcionar és perquè el Servei de Participació i
Comunicació no va fer la feina que tocava.
Ho hem repetit i ho tornem a repetir, si voleu que la gent participi heu de treballar
perquè la gent participi. És senzill, és així. Tenim una Regidoria de Participació i
Comunicació que tenen les eines per fer-ho. Res més.”
El Sr. Alcalde li diu: “Gracies Sra. Pazos.”
Sap que es va contractar una empresa que és Lavola que, precisament, fa tot
aquest procés. Per això està contractada per l’Ajuntament en aquest sentit.
Per tant, continuaran portant ells el tema de la comunicació i la difusió i la
participació, en aquest sentit.
Vostès volen parlar, Sr. Vicens ?, no. Doncs, passem a la votació.”

El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Ampliació del termini d’exposició
al públic de l’ Aprovació de l’Avanç de la Revisió del POUM de Banyoles, essent la
votació de 14 vots a favor (dels grups municipals: Convergència i Unió, Regidor
no adscrit, Junts per Banyoles i CUP) i 1 abstenció (del grup municipal:
Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles).
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta.

I, el Sr. Alcalde
exposició pública.”

els diu:

“Per tant, queda ampliada per dos mesos aquesta

CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ:
MOCIONS

I el Sr. Alcalde
formular.
Sr. Luengo ?.

PRECS, PREGUNTES I

pregunta als grups municipals si tenen Precs i Preguntes per

El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Independents de Banyoles, els diu: “Sí.
Tornant al tema de la comunicació.
Aquests dies hem viscut una situació de
pluges, una de vent, un accident a la C-66 i unes obres a la mateixa C-66 que han
fet modificar el transit de la Ciutat; o quan hi havia pluja o vent algunes
recomanacions que ens feien des del Servei d’Emergències de Catalunya o des de
Protecció Civil, que, a més, tenim el seu responsable que és banyolí, el Sr. A, i que
ens anaven fent recomanacions.
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I pensant, ja ho hem dit en alguna ocasió, veiem com en d’altres ciutats de les
comarques gironines, com per exemple Maçanet de la Selva, que té 7.700 habitants
els seus vigilants de la ciutat, com que no tenen Policia Local ells en diuen vigilants,
doncs, tenen un twitter. Constantment estan recomanant; avisant on hi ha talls
de llum, d’aigua, si s’ha perdut alguna cosa, algunes persones en determinades
situacions.
Doncs, bé, un Ajuntament com Banyoles de 20 mil habitants que no tenim cap
xarxa social on puguem emetre informació, suggeriments o comunicacions ja siguin
d’activitats que nosaltres fem com de recomanacions en cas d’emergència, ja que
molta gent en la situació de pluges anava enviant correus com estava l’Estany si
sortia, si no sortia...
Per tant, demanar-vos si vostès tenen intenció el 2015 d’obrir algun canal de
comunicació permanent, diguin-li com vulguin.”
En segon lloc.
Ens agradaria saber quins han estat els criteris utilitzats per la
vegetació que s’ha plantat en la Plaça del Carme.
I per últim. Pregunto, si al Sr. Vilanova li varen fer arribar el prec que varem fer
en l’anterior Ple sobre les pudors.
I, el Sr. Alcalde li diu: “Quant a l’episodi de pluges, vents, obres a la C-66 i les
recomanacions.
Les obres de la C-66 no les varem organitzar nosaltres. No sabíem que farien en
cada moment. Per tant, encara que haguéssim tinguin alguna informació a través
d’algun mitjà no ho haguessin pogut actualitzar perquè no ho sabíem en cap
moment.
Dels episodis de pluges i vent, com ha estat evident, no hi va haver cap període
greu que ens toques a nosaltres i que ens pogués perjudicar, com així va ser. I,
aprofito per contestar que del fons de contingència, com hem vaig comprometre en
el Ple passat, no s’ha hagut d’agafar cap euro perquè no ha estat necessari fer-ho.
I, pel que fa al Servei de Participació i Comunicació si hi ha algun tipus
d’emergència tenim un mitjà de comunicació que és la nostra ràdio local, l’Emissora
Municipal, que si s’hagués de fer alguna recomanació greu es podria fer, però, no
ha estat aquest el cas.
Sobre la vegetació de la Plaça del Carme. És una vegetació que ja estava prevista
en el projecte; i, és una vegetació que el que ve a buscar és que faci poques arrels
i poques fulles, i que no malmetin el carrer.
No sé si des de Medi Ambient el Sr. Jordi Bosch vol afegir alguna cosa, però,
aquesta és l’explicació que els tècnics de Medi Ambient m’han donat.
I, quant al prec que va fer al Sr. Miquel Vilanova, doncs, li contestarà ell
gustosament.”
El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme,
dóna la següent
explicació:
“Abans havíem fet una reunió prèvia amb l’Empresa Juncà per tornar a localitzar
focus de pudors o perquè després d’un període llarg que no s’havien produït males
olors fortes, com abans, se’n tornaven a produir.
Vaig requerir a l’empresa que ens elaboressin un informe sobre les accions que
s’havien fet per anar mitigant les pudors.
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Llavors, la setmana passada ens varem reunir altra vegada amb l’empresa, amb en
Ferran Juncà i amb els veïns que havien estat liderant aquesta protesta.
Varem traslladar un informe als veïns i, a més a més, l’Empresa Juncà es va
comprometre ja que tampoc els interessava fer pudors.
Varen dir que havien
eliminat algunes cremades de producció per evitar això i que es tractaria ara
d’identificar què tornava a causar aquestes males olors.
En aquest sentit varem quedar que els veïns disposarien del telèfon personal del Sr.
Ferran Juncà; i, en el moment que es produís algun episodi d’aquests, uns bafs
que duren uns 15 minuts trucarien al Sr. Ferran Juncà i a la Policia Local a fi de
poder identificar d’on venen. L’empresa ens va dir que tampoc els interessa que
passi això perquè creuen que, en un determinat moment, es deu produir alguna
anomalia en el procés de producció. També podria ser que els arribés algun camió
amb la matèria que ells treballen, la corna, en mal estat degut al procés de
refrigeració.
Ara el que intentarem és que a través de la Policia Local, els veïns i el Sr. Juncà
tornar identificar on pot ser el focus de pudors que ja la tenen més o menys
identificada.”
El Sr. Alcalde

diu:

“Gràcies.

Vol fer una consideració Sr. Luengo ?.”

I el Sr. Joan Luengo diu: “Sí. No entraré més en la vegetació de la plaça.
Cadascú opinarà el que creurà convenient. Nosaltres els volíem fer una reflexió
d’àmbit més ecologista.
O sigui, no ens podem dedicar a gastar molts diners en eliminar vegetació de
l’Estany de Banyoles que la considerem exòtica, i, després posar plantes petites
exòtiques en els carrers de la nostra Ciutat. Això és incoherent.
Per tant, demanaríem una vegada més un mínim de coherència a l’Àrea de Medi
Ambient respecte a la vegetació que es planta a la nostra Ciutat per no haver
d’haver-hi aquesta incoherència.
I per últim. Només ens queda, com ho fem cada d’any, des d’iniciativa, desitjar a
tots els banyolins i banyolines que el 2015, el pròxim any, sigui més lliure, més just
i més solidari.”
El Sr. Alcalde li diu: “Molt bé. Moltes gràcies.
En tot cas, sobre les plantes exòtiques, traslladarem aquest prec que ha fet vostè,
literalment, als tècnics que ho han decidit perquè és una cosa que no ho decideix ni
el Regidor ni l’Alcalde. Per tant, això, demà mateix serà traslladat als tècnics de
l’Àrea.
I, compartim amb vostè aquest desig pel 2015.
Sr. Vicens vol intervenir ?.
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per
Banyoles, els diu:
“No és cap pregunta, volíem fer una proposta. Referent a la carretera de Banyoles
a Girona la C-66.
A ningú se li escapa que aquesta carretera és sovint notícia; i no per les obres que
hi ha hagut.
És una carretera molt transitada i que té un impacte molt directe
sobretot pels banyolins i banyolines que la utilitzen cada dia o sovint. També, per
bona part de gent de la comarca i que tothom sap que en té un ús molt important.
Cada cop més hi ha la sensació que en aquesta carretera, la seguretat, és més
delicada pels accidents que hi ha. No és una sensació que tenim sinó que quan
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mirem els Mapes de les Carreteres de Catalunya i els accidents que hi ha, doncs,
està tipificat aquest tram com de mig alt; no el negre però sí el vermell. Això
l’any passat. Aquest any no sé com està.
És una carretera de difícil accés. Els accessos són molt curts i són complicats. Té
un trànsit que cada vegada és més important ja que també és un accés cap als
Pirineus per molta gent.
Nosaltres volíem demanar, si fos possible, defensar la millora d’aquesta carretera
als estaments superiors ja que en són els titulars i que es faci a nivell comarcal.
Aquesta petició que fem nosaltres aquí també la faran els Alcaldes d’Esquerra
Republicana a la comarca perquè se’n pugui parlar en la propera reunió d’Alcaldes;
però, entenem que seria bo que algú agafes la –batuta- i que es prepares un
expedint de quines són aquestes necessitats, aquestes deficiències, i no només
anar-hi en sensacions sinó poder-hi anar amb arguments.
Doncs, això que he estat dient. Al final ha de servir per convertir com més aviat
millor aquesta carretera, desdoblar-la, i que sigui una variant com cal; separada
per una tanca de formigó al mig i estalviar-nos maldecaps com està succeint en els
darrers temps.
A veure si des dels serveis tècnics, des dels mitjans que es tenen en aquest
Ajuntament es pot treballar en aquest sentit.”
El Sr. Alcalde diu:
Sra. Masgrau.”

“Gràcies Sr. Vicens.

La Sra. Roser Masgrau Plana, Regidora del grup municipal de Junts per
Banyoles, els diu:
“Bona nit a tothom. És una pregunta a uns fet que varen succeir l’11 de setembre
arrel d’una manifestació, aquí, davant de l’Alcaldia de l’Ajuntament.
Es va plantejar davant d’una colla de Regidors i Regidores la necessitat que onegés
una senyera el més a prop possible de l’edifici de l’Ajuntament. En aquell moment
vostè va dir que estudiaria on posar la senyera; no en el balcó però sí en un lloc
prou significatiu i prou proper.
Estem acabant l’any.
A la Ciutat s’han fet moltes obres, sobretot, últimament,
però la senyera encara no hi és. Voldríem saber quins són els problemes que hi
han hagut perquè això, aquest compromís, no s’hagi dut a terme.”
Parla el Sr. Alcalde i contesta el següent:
“La Sra. Masgrau ja exerceix de candidata; sobretot ho dic pel tema de les obres.
Jo li vull recordar, perquè quedi clar i ben aclarit, que aquest Ajuntament al llarg
d’aquesta legislatura ha fet entre 2 milions i mig i 3 milions anuals d’obres.
I,
que les ha executat.
I, tenim previst continuar executant obres el 2015, el 2016 i el 2017. No és que
últimament hàgim fet més obres sinó que cada any se n’han fet. Vostè ha dit, més obres últimament-. Per tant, contesto el que vostè ha dit, referint-se a últimament-;
aquest Ajuntament n’ha fet constantment i programadament i si
vostè vol li donarem la relació, el pressupost i l’execució any rere any.
Quant a aquesta manifestació d’aquest màstil, és veritat, el màstil estava preparat,
per tant, només hi ha un dubte per resoldre.
Si ho podem posar al costat a la
dreta; però, hem de tenir la resposta del veïns, en aquest sentit, i, sinó ho
posaríem al costat de la font, tal i com ho varem parlar en el seu moment.
El màstil està a punt i la senyera, també, per tant, l’hem de collocar en un lloc o en
un altre.
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Quant a la proposta que ha fet el Sr. Vicens respecte al tema dels desdoblament de
la carretera C-66.
Hauran llegit com jo ho he reiterat en diferents ocasions als Consellers, Recoder i
Vila, que aquest desdoblament era urgent per l’alta accidentalitat que té aquesta
carretera.
Malgrat que l’últim accident no va ser per un tema de la carretera.
Sembla ser, per la informació que jo en disposo, que el camió circulava pel seu
carril i un cotxe es va posar sota el camió, per la part davantera, i que
desgraciadament va ser un accident mortal d’una persona de Figueres.
En tot cas, és veritat que des de Canaleta fins a l’entrada al desdoblament és el
tram més problemàtic o des de Melianta, doncs, és el lloc on hi han hagut més
accidents.
Jo mateix he demanat reiteradament, per exemple, al Director Territorial de
Carreteres de Girona que es fessin els asfaltats pel mal en què es troben. També,
sortint de l’autopista hi ha unes esquerdes que tenen certa perillositat.
A l’igual que el Sr. Luengo també m’ho va fer arribar que el tema de la neteja de
les cunetes fos una prioritat; perquè durant les pluges si van plenes les cunetes
algunes pedres estarien sobre la calçada on hi passen els cotxes.
Per tant, estic d’acord que és una carretera molt transitada, fins i tot, per gent de la
Garrotxa i per gent de la Cerdanya que baixen a Girona.
Nosaltres ho hem demanat, també, amb la seva presencia i d’altres Regidors i
Regidores, i, no tenim cap problema anar reclamant que sigui una prioritat aquest
desdoblament o la qüestió de seguretat, com vostè apuntava. Moltes gràcies.”

El Sr. Alcalde aixeca la sessió. I, els diu: “El proper Ple serà el 26 de gener del
2015.
I, acabant com deia també el Sr. Luengo; desitjant un Bon Nadal i que l’any que
ve tinguem tots plegats un Bon Any, i, no només per vostès sinó per tota la
ciutadania. Bones Festes. Moltes gràcies.”

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent 2/4
de 10 de la nit, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva
constància i efectes, certifico.
L’Alcalde,
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El Secretari,

