
 

 

 

01020101.2015.002.pdf 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 23 
DE FEBRER DE 2015 
 
 
A la Casa Consistorial de Banyoles, essent 1/4 de 9 del vespre del dia 23 de febrer 
de 2015, es reuneix el Ple, en Sessió Ordinària sota la Presidència de l’Il�lm. Sr. 
Alcalde, Miquel Noguer Planas, i amb l’assistència dels Tinents d’Alcalde Srs., Miquel 
Vilanova Cullell, Lluís Costabella Portella, Jordi Bosch Batlle i Joana Vilà Brugué 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, Ferriol Masó Frigolé, Jordi Bosch Lleó i 
Joan Luengo Sala. 
 
 
Hi assisteix, el sotasignant Secretari de la Corporació, Sr. Jordi Turon Serra.   Hi és 
present l’Interventor Municipal, Sr. Pere Feliu Oliveras. 
 
 
El Sr. Alcalde  dóna la bona nit a tots i a totes. 
I els diu:   “Anem a començar aquesta sessió plenària ordinària del dia d’avui. 
En primer lloc, disculpar l’absència del Sr. Lluís Butinyà Teixidó, Tinent d’Alcalde, 
que es troba malalt, amb la grip, fruit del temps en què ens trobem.”. 
 
 
I, l’Alcalde-President  obre l’acte públic i es donen a conèixer els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia i aquells que el Ple acordi tractar per declarar-se 
d’urgència, i recauen sobre aquests els acords que a continuació es relacionen: 
 
 
PRESIDENCIA 
1.1.- Aprovació de l’acta de Ple del dia 26 de gener 2015 ordinari. 
 
El Sr. Alcalde  els diu:   “Com que en l’acta del Ple Ordinari del dia 26 de gener no 
ens han fet arribar cap esmena, per tant, entenem que s’aprova. 
 
Intervé el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   i els diu: 
“Hem sabut per les treballadores de la Casa que l’acta s’ha fet una mica més 
resumida perquè l’últim Ple va ser molt llarg. 
Aquest matí jo feia una reflexió a casa meva.   I em deia, -estem en el segle XXI, i,  
no cal que només la gent transcrigui les actes, sinó que hi ha aplicacions i 
programaris que el que fan és transcriure-.   Per tant, potser hauríem d’estudiar 
una mesura com aquesta.   Fer convenis amb Ràdio Banyoles o amb la Televisió de 
Banyoles perquè es pengin els Plens íntegres i la gent no hagi d’anar a buscar el 
document per escrit. 
Només fer aquesta reflexió.    També, dir que, les treballadores s’ho prenguin en 
calma ja que no ens corre presa, i, que si no s’acaba per aquest Ple que sigui per al  
següent Ple l’aprovació de l’acta.” 
 
El Sr. Alcalde   els diu:   “En aquest Ple la veritat és que eren més de 70 pàgines.   
I, ho sé perquè jo procuro llegir-me tots els Plens. 
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En tot cas, dir que amb Televisió de Banyoles, ara el Secretari de la Corporació ho 
llegirà, probablement en la propera legislatura es podran penjar els Plens com ja ho 
fa algun Ajuntament en el que seria el Portal de Transparència. 
En tot cas, n’anirem parlant.”    
 
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 26 de gener de 2015 
ordinari. 
 
1.2.- Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del dia 19 
de gener al 13 de febrer de 2015. 
Es dóna compte al Ple de la Corporació que l’Alcaldia ha emès del dia 19 de gener 
al 13 de febrer de 2015 les Resolucions d’Alcaldia que corresponen del núm. 
2015.117, de 19 de gener de 2015, al núm. 2015.526, de 13 de febrer de 2015. 
 
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu el següent: 
“El Decret d’Alcaldia número 440 respecte al conveni entre la Santa Seu i l’Estat 
Espanyol permet que alguns edificis dedicats al culte quedin exclosos de pagar 
l’Impost sobre Construccions i Obres.   En aquest cas la Clínica Salus Infirmorum 
s’ha pogut acollir en aquest supòsit. 
Nosaltres volem manifestar certa sorpresa.   L’articulat és el que diu.   Nosaltres ho 
entendríem per aquells edificis dedicats al culte i a l’espiritualitat, però, aquells 
edificis que al darrera hi ha un àmbit lucratiu, doncs, és difícil d’entendre a dia 
d’avui que se’ls apliqui aquesta bonificació. 
Simplement era per posar-ho de manifest;  sabent que només podem queixar-nos.” 
 
El Sr. Alcalde   contesta:   “Vostè ho ha dit.   No podem fer-hi res. 
Jo no aplico cap Decret d’Alcaldia que els Serveis de Secretaria i d’Intervenció no 
em diguin que això és correcte.   I, que allò incorrecte seria fer-ho al revés.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia 2015.398, de comparèixer i 
personar-se L’Ajuntament de Banyoles en el recurs ordinari 435/2014 A, 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona. 
Es dóna compte que per Decret d’Alcaldia número 2015.398, de data 5 de febrer de 
2015, s’ha acordat comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 1 de Girona, en les actuacions del recurs ordinari 
número 435/2014 A, interposat per MTPC contra la Resolució d’Alcaldia número 
3329, de data 20/11/2014, per la qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial de data 31 de març de 2014. 
 
El Sr. Alcalde   diu:   “És una responsabilitat patrimonial.  És una reclamació d’un 
import elevat i la companyia d’assegurances demana que es posi al contenciós.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
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1.4.- Donar compte del Decret d’Alcaldia 2015.153, de data 21 de gener de 
2015, de comparèixer i personar-se l’Ajuntament de Banyoles en el 
procediment abreujat 408/2014, davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 1 de Girona. 
Es dóna compte que per Decret d’Alcaldia número 2015.153, de data 21 de gener 
de 2015, s’ha acordat comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 1 de Girona en les actuacions del procediment 
abreujat 408/2014, interposat per NLF contra la resolució d’Alcaldia 2013.2320, per 
la qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial de data 16 de 
gener de 2013. 
 
El Sr. Alcalde   diu:    “En aquest cas era per una pilona.   Una reclamació en què 
la companyia d’assegurances si són d’un import elevat sempre procura que vagin al 
contenciós. 
A nosaltres en tocaria pagar la franquícia de 600,00 euros i la resta la companyia 
d’assegurances.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.5.- Donar compte de la sentència 38/2015, del Jutjat del Social número 1 
de Girona, procediment per acomiadament 124/2014, interposat per SSR  
contra Sotrac Gestió Cultural SL, ACISI, Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany i Fons de Garantia Salarial (FOGASA). 
Es dóna compte de la sentència 38/2015, de 30 de gener de 2015, per la qual 
s’estima en part la pretensió subsidiària continguda en la demanda promoguda per 
SSR enfront Sotrac Gestió Cultural SL, ACISI, Consell Comarcal del Pla de l’Estany i 
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), declarant improcedent l’acomiadament sofert 
per la part actora amb data 2/01/2014, condemnant a Sotrac a que readmeti la 
demandant SSR en el seu lloc de treball i en les mateixes condicions que regien 
amb anterioritat a l’acomiadament, amb l‘abonament dels salaris deixats de 
percebre des de la data d’efectes de l’acomiadament fins la notificació d’aquesta 
sentència; o a la seva opció, a que aboni a la part actora una indemnització de 
9.627,20 €, amb absolució de ACISI i del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
 
El Sr. Alcalde   diu:   “En aquest cas en donem compte perquè, dijous, el Consell 
Comarcal ens va fer arribar aquesta sentència que afecta a un equipament 
municipal.”  
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.6.- Donar compte de l’ofici tramès per la Direcció General de Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’adjunta còpia de la 
proposta d’acord del Govern de la Generalitat, determinant el nombre i 
programes que es reserven a la gestió directa del servei de televisió digital 
en cadascuna de les demarcacions establertes al Pla  tècnic  nacional de la 
televisió digital local. 
Es dóna compte de l’ofici tramès per la Direcció General de Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’adjunta còpia de la proposta d’acord del 
Govern de la Generalitat, determinant el nombre i programes que es reserven a la 
gestió directa del servei de televisió digital en cadascuna de les demarcacions 
establertes al Pla  tècnic  nacional de la televisió digital local. 
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En la proposta d’acord del Govern, pel qual es dóna compliment a la Sentència de 
la Secció Tercera, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, de data 10 de març de 2010, que declara la nul�litat de 
l’acord del Govern de la Generalitat de 20 de setembre de 2005, el Govern acorda:  
1.   Donar compliment a la Sentència de la Secció Tercera de la Sala Contencioso 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , de 10 de març de 
2010, i, en conseqüència determinar el nombre i identificar els programes que es 
reserven a la gestió directa del servei de televisió digital local (aprovat per RD 
349/2004, de 12 de març i modificat per RD 2268/2004, de 3 de desembre), que , 
respecte a la demarcació de Girona es fixa en: 

• Girona, referència TL03GI, canal 39: programa 1,(eliminant l’actual 
programa 2). 

2.   Disposar la publicació d’aquest Acord al DOGC. 
Contra l’esmentada proposta d’acord del Govern de la Generalitat, s’atorga un 
termini màxim de deu dies hàbils per formular les al�legacions i aportar els 
documents que la Corporació consideri procedents. 
 
El Sr. Alcalde   diu:   “En aquest cas hi havia constituït el Consorci Banyoles 
Porqueres.   Se n’han mantingut tres que són, Barcelona, Granollers i Vilanova i la 
Geltrú.  
Dels dos públics n’ha quedat un.    En aquest cas han deixat el de Girona. 
I tant l’Ajuntament de Banyoles com el de Porqueres hem fet un recurs a aquesta 
resolució.    Ara, veurem quina contestació tenim.    Ho hem fet els dos 
Ajuntaments de manera consensuada.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
1.7.- Interposició de recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contencioso Administrativa de l’Audiència Nacional contra la resolució de 
data 6 de febrer de 2015 del Secretari d’Estat de Cultura, per la qual es 
resol que per part de l’Ajuntament de Banyoles es reintegri la quantitat de 
167.456,31 €, corresponent a la subvenció nominativa per la redacció del 
projecte i execució de la fase III del projecte de remodelació del Museu 
Arqueològic de Banyoles. 
Antecedents. 
Amb data 10 d’octubre de 2014, RGE 12427/2014, es va rebre  requeriment del 
Subdirector General de Museus Estatals, comunicant que per part de l’Ajuntament 
s’havia de procedir al reintegrament de part de la subvenció nominativa 2010 , per 
haver pagat la quantitat de 138.841,76 € , forma de termini (31 de maig de 2011), 
atorgant un termini de 10 dies hàbils per realitzar al�legacions. 
Amb data 15 d’octubre de 2014,registre de sortida 6231, l’Ajuntament de Banyoles 
va presentar escrit d’al�legacions, manifestant que:  la despesa s’havia realitzat en 
la seva totalitat i amb compliment de la finalitat per la qual es va concedir la 
subvenció;  la previsió de l’article 31.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions 
no és limitativa quant a la forma d’acreditar el pagament; el pagament posterior al 
31 de maig de 2011, és una irregularitat no invalidant, sense efectes jurídics. 
Amb data 11 de desembre de 2014, RGE 15054/2014, es va rebre requeriment  de 
la Subdirectora General de Gestió Econòmica i Financera, comunicant que s’havia 
de procedir al reintegrament de 138.841,76 € , per haver pagat la quantitat de 
138.841,76 € forma de termini (31 de maig de 2011), atorgant un termini de 10 
dies hàbils per realitzar al�legacions. 
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Amb data 17 de desembre de 2014, registre de sortida 7616, la Corporació va 
presentar novament escrit d’al�legacions, reiterant les mateixes argumentacions. 
Amb data 13 de febrer de 2015, registre d’entrada 1907,el Secretari d’Estat de 
Cultura, ha resolt desestimant les al�legacions presentades per part de l’Ajuntament  
de Banyoles i acordant que es reintegri la quantitat de 167.456,31 € (138.764,79 € 
de principal  i 28.691,52 € d’interessos de demora), part de la subvenció 
nominativa 2010 per al Museu Arqueològic Comarcal (233.976, 30 €), per  haver 
incomplert allò previst en l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
El motiu principal de la resolució de reintegrament parcial de la subvenció atorgada 
és que hi ha tres factures, per un import de 138.841,79 €, que foren pagades 
extemporàniament, després de la finalització del termini de justificació. 
L’esmentada resolució és ferma en via administrativa i contra la mateixa cap recurs 
contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència 
Nacional en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la 
seva notificació. 
Amb data 18 de febrer de 2015 s’ha emès informe favorable per part de la 
Secretaria de la Corporació en relació a la proposta de presentació del recurs 
contenciós –administratiu davant la Sala Contencioso Administrativa de l'Audiència 
Nacional contra la resolució de data de 6 de febrer de 2015 del Secretari d’ Estat de 
Cultura, per la qual es resol que per part de l'Ajuntament de Banyoles es reintegri 
la quantitat de 167.456,31 € (138.741,79 de principal i 28.691,52 € 
d’interessos),  corresponent a la subvenció nominativa per la redacció del projecte i 
execució de la Fase III del projecte de remodelació del Museu Arqueològic de 
Banyoles. 
Fonaments de dret. 
Els ens locals han de defensar els seus interessos, quan considerin que una 
resolució d’una altra Administració Pública perjudica els seus drets o interessos. 
En aquest cas, l’Ajuntament de Banyoles, de conformitat amb l’informe realitzat pel 
Secretari Municipal, considera que la resolució de data de 6 de febrer de 2015 del 
Secretari d’ Estat de Cultura, per la qual  que es reintegri la quantitat de 
167.456,31 € (138.741,79 de principal i 28.691,52 € d’interessos),  corresponent a 
la subvenció nominativa per la redacció del projecte i execució de la Fase III del 
projecte de remodelació del Museu Arqueològic de Banyoles, no és ajustada a dret i 
perjudica els interessos de l’Ajuntament de Banyoles i que, per tant, procedeix la 
seva impugnació davant l’òrgan jurisdiccional competent de la jurisdicció 
contencioso admnistrativa. 
Per tot l’ explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.-  Interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contencioso 
Administrativa de l’Audiència Nacional contra la resolució de data 6 de febrer de 
2015 del Secretari d’Estat de Cultura, per la qual es resol que per part que per part 
de l’Ajuntament de Banyoles es reintegri la quantitat de 167.456,31 €,( 138.764,79 
€ de principal  i 28.691,52 € d’interessos de demora), part de la subvenció 
nominativa 2010 per al Museu Arqueològic Comarcal (233.976, 30 €). 
Segon.- Encarregar la defensa jurídica a l’advocat PJTR, advocat de l’Il�lustre 
Col�legi d’Advocats de Alcalà de Henares, per a la defensa dels interessos de 
l’Ajuntament de Banyoles en l’esmentat recurs contenciós administratiu. 
Tercer.- Designar els procuradors dels Tribunals: Sr. ASC i Sra. RSC, de l’Il�lustre 
Col�legi de Procuradors de Madrid perquè de manera indistinta representin els 
interessos de l’Ajuntament de Banyoles en l’esmentat recurs contenciós 
administratiu. 
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El Sr. Alcalde   explica:    “Val a dir que el Sr. Pere-Joan Torrent és una persona 
que va portar el tema del Consell Comarcal.   Ell havia estat Secretari de la 
Diputació de Tarragona.   El tema del Consell Comarcal ha estat defensat 
francament bé i que ha estat guanyat, també. 
Jo vaig visitar el Secretari d’Estat de Cultura.   Em va dir que l’única solució que 
tenia era posar un contenciós administratiu perquè és l’única manera que no ens ho 
cobraven.   Es tractava d’una subvenció nominativa del pressupost del 2010 la qual 
va ser concedida i es va justificar en temps i forma. 
El Ministeri de Cultura són conscients que l’objecte de la subvenció ha estat 
realitzat;   i, que ha estat pagada i executada l’obra amb la finalitat per la que 
havia estat atorgada. 
Ells interpreten que sí el que passa que l’Estat diu que hem de demanar la seva 
devolució.   Interpreten que només hi pot haver un camí que és el jurídic i entenen 
que l’Ajuntament de Banyoles té raó, però, que ho ha de dir el Jutge que tenim raó. 
Hem fet tots el recursos possibles però arribat en aquest punt hem d’interposar 
recurs contenciós administratiu.”  
 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació de l’ Interposició de recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contencioso Administrativa de l’Audiència Nacional 
contra la resolució de data 6 de febrer de 2015 del Secretari d’Estat de Cultura, per 
la qual es resol que per part de l’Ajuntament de Banyoles es reintegri la quantitat 
de 167.456,31 €, corresponent a la subvenció nominativa per la redacció del 
projecte i execució de la fase III del projecte de remodelació del Museu Arqueològic 
de Banyoles. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
                         
 
El Sr. Alcalde   els diu que abans de passar a l’altre tema de l’ordre del dia hi ha 
un tema d’urgència.   “Donar compte del contracte per a la prestació de 
serveis d’emissió d’espais i programes televisius a través d’un canal de 
televisió local”. 
És sobre el tema que parlàvem abans i que ens ha arribat avui.” 
                
1.8.- Donar compte del contracte per a la prestació de serveis d’emissió 
d’espais i programes televisius a través d’un canal de televisió local. 
Es dóna compte del contracte per a la prestació de serveis d’emissió d’espais i 
programes televisius a través d’un canal de televisió local signat el dia 18 de febrer 
de 2015, entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la mercantil Dracvisió SL, 
per un termini inicial de 2 anys, prorrogable per 2 anys més, (1+1), màxim 4 anys 
de durada total.   El preu màxim anual és de 75.135,00 euros amb el 21% d’IVA 
inclòs. 
 
El Sr. Alcalde   diu:   “Aquest és l’acord que hi va haver en el Consell d’Alcaldes. 
És l’aportació d’ 1,20 euros per habitant de cada municipi. 
I, tot i que l’Ajuntament de Banyoles té un contracte apart, tot plegat fa una 
aportació de al voltant de 40 mil euros del que s’aportava abans. 
Per tant, amb Dracvisió SL hi haurà un únic interlocutor específic per tota la 
Comarca.” 
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El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
 
1.9.- Modificació de l’acord plenari del 29 de juny de 2011 d’aprovació de 
les retribucions dels membres de la Corporació. 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 de 
juny de 2011, adoptà entre altres, l’acord de fixar les retribucions dels membres de 
la Corporació. 
Atès que el règim de dedicació exclusiva i la fixació de les retribucions del regidor, 
Sr. Jordi Bosch Lleó, van ser aprovades en el punt cinquè de l’acord plenari del dia 
29 de juny de 2011 de retribucions dels membres de la Corporació. 
Atès que el regidor Sr. Jordi Bosch Lleó, ha sol�licitat, a efectes de incompatibilitat,  
cessar des del 27 de febrer de 2015, com a regidor de la Corporació amb dedicació 
exclusiva, i continuar com a regidor sense dedicació, amb la retribució per 
assistències a òrgans col�legiats, des del 28 de febrer de 2015, mantenint les 
mateixes delegacions que té a dia d’avui i fins a la finalització del present Mandat 
Corporatiu 2011-2015, el dia 13 de juny de 2015. 
Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases de Règim local. 
Per tot l’explicitat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
Primer.- Deixar sense efecte el punt cinquè de l’acord plenari del 29 de juny de 
2011 de disposar que el regidor, Sr. Jordi Bosch Lleó, exerceixi el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva, amb efectes del dia 27 de febrer de 2015. 
Segon.- Disposar que el regidor, Sr. Jordi Bosch Lleó, des del dia 28 de febrer de 
2015, exerceixi el seu càrrec de regidor sense dedicació, amb dret a la percepció de 
les retribucions per assistències a òrgans col�legiats que pertoquin, segons acord 
plenari de 25 de juliol de 2011, d’aprovació de les quanties d’assistència dels 
membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial als òrgans 
col�legiats dels qual formen part.    
Tercer.- Tramitar la baixa a la tresoreria general de la seguretat social del Sr. Jordi 
Bosch Lleó, amb efectes del dia 27 de febrer de 2015. 
Quart.- Donar publicitat a l’acord mitjançant la seva fixació al taulell d’anuncis 
electrònic de la Corporació (etauler) i publicació al butlletí Oficial de la província de 
Girona, de conformitat amb el que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
El Sr. Alcalde   els explica el següent: 
“En aquesta modificació de l’acord plenari el Sr. Jordi Bosch Lleó deixa de tenir 
aquesta dedicació exclusiva per passar a un altre tipus de dedicació.” 
 
Intervé la Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de 
la CUP,  i diu el següent: 
“Bona nit a totes i a tots. 
Entenem que estem fent una modificació del Cartipàs Municipal.   Entenem que 
estem passant d’una dedicació exclusiva a una dedicació per assistències, per tant,  
el nostre grup polític com que quan se’ns va plantejar aquesta dedicació exclusiva 
creien que era molt necessitaria;  això se’ns va justificar per part de Convergència i 
Unió.  
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Llavors, ens agradaria saber que passa amb aquesta plaça ?.  Qui la cobrirà ?.   I 
aquestes necessitats de dedicació exclusiva si les assumiran a l’igual que fins ara 
?.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu:   “Vostè ho acaba de contestar. 
La plaça és absolutament necessària.   I, es cobrirà pel mateix Regidor amb la 
mateixa dedicació que ho ha fet fins ara.   L’única cosa que, quan un és un 
treballador de banca i té una oportunitat per anticipar la seva jubilació;  doncs, és 
el que ha fet el Sr. Jordi Bosch Lleó.   Per tant, tindrà la mateixa dedicació que hi 
tenia però no tindrà la dedicació exclusiva ja que ell passa a una altra situació 
laboral. 
Però, a l’Ajuntament de Banyoles ell hi tindrà la mateixa dedicació que hi ha tingut 
fins ara.” 
 
La Sra. Alexandra Pazos   li diu:  “Doncs, així, aquesta plaça es podia haver 
cobert destinar-hi aquests 3 mil euros i no ens hagués costat aquests diners a la 
Ciutat de Banyoles.    Jo ho entenc d’aquesta manera.” 
 
El Sr. Alcalde   diu:   “Jo el que crec és que no m’ha entès res.    Per tant, no li 
contestaré res més. 
Només li diré que el Sr. Jordi Bosch no ho ha pogut fer abans, ho ha hagut de fer 
ara, sinó ja ho hagués fet.    I, hi haurà un estalvi per l’Ajuntament que serà de 
març fins a juny.    Això és el que ha de valorar.”  
 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Modificació de l’acord plenari del 
29 de juny de 2011 d’aprovació de les retribucions dels membres de la Corporació,  
essent la votació de  8  vots a favor  (del grup municipal:  Convergència i Unió)  i  7 
abstencions (dels grups municipals:  Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles).   El Sr. Jordi Bosch Lleó, Regidor no 
adscrit, s’absté formalment en la votació. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria simple. 
 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
2.1.- Aprovació del Conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de 
Banyoles i el Bisbat de Girona per a la cessió d’ús de diferents espais del 
Monestir de Sant Esteve de Banyoles. 
Atès que el Bisbat de Girona és propietari dels edificis del conjunt de l’antic 
Monestir de Sant Esteve de Banyoles, els quals gaudeixen de valors religiós, 
patrimonial i cultural inherents.  

Que, en els darrers anys, diferents administracions públiques, com el mateix 
Ajuntament de Banyoles, han destinat part dels seus recursos públics a la 
rehabilitació de diferents espais del Monestir de Sant Esteve. En concret, des de 
l’any 2012 i fins a l’any 2015 s’han aprovat diferents convenis de col�laboració per 
al finançament del Projecte de rehabilitació de l’església del Monestir de Sant 
Esteve.   També s’han fet actuacions municipals consistent en el condicionament de 
la Sala de l’Arqueta i l’accés al Monestir, entre d’altres. 
Que des de fa temps ve existint una situació de fet consistent en què es permet dur 
a terme dins les naus del temple i en el claustre diverses activitats alienes, si bé 
mai contràries, al culte catòlic que és el seu destí natural i primordial, activitats 
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com ara són concerts, actes públics, conferències i altres de caire semblant. 
Sempre ha existit una bona entesa en la programació i en l’organització d’aquestes 
activitats no de culte, cosa que ambdues parts valoren positivament pel bé de la 
ciutadania i el seu enaltiment cultural i cívic. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona, amb l’ànim de 
dinamitzar l’activitat cultural de la ciutat de Banyoles, van signar, en les dates que 
acte seguit es relacionen, els següents convenis: 
 
1. Amb data 28 de març de 2012, el Conveni per a l’ús i la conservació de 

l’església del monestir de Sant Esteve de Banyoles;  

2. Amb data 28 d’octubre de 2013, el Conveni de col�laboració entre l’Ajuntament 
de Banyoles i el Bisbat de Girona per regular l’ús del monestir de sant Esteve. 

Que amb data 1 d’octubre de 2004 es va signar també el Conveni de creació i 
gestió de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. A l’article tercer de la part expositiva 
es mencionava  que el Monestir de Sant Esteve estava, “en procés de restauració 
amb l’objectiu de destinar-lo a equipament cultural”. Així mateix, en els pacte 
primer i segon, respectivament, es creava l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, 
integrat a la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya, mentre que 
el Bisbat de Girona cedia a l’Ajuntament de Banyoles i al Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany l’ús de l’espai actualment seu de l’Arxiu Comarcal (primera planta del 
claustre, les sales annexes i els accessos verticals corresponents). La durada de 
l’esmentada cessió es va estipular en 90 anys. 

Que el Monestir de Sant Esteve està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN) per la Generalitat de Catalunya. 

Que atesa la bona entesa entre ambdues institucions com a conseqüència del 
desenvolupament dels convenis abans esmentats, l’Ajuntament ha mostrat un viu 
interès a obtenir una cessió d’ús temporal de diferents espais del Monestir de Sant 
Esteve per tal de destinar-lo a diferents activitats culturals i socials. 

Per tot això, i amb l’ànim de fer efectiva la cessió d’ús temporal del claustre del 
monestir i de concretar, refondre i simplificar en un únic document les relacions 
jurídiques que es deriven dels múltiples convenis que actualment regulen la cessió 
dels diferents espais del Monestir, així com el seu ús i condicions, ambdues parts 
tenen voluntat de formalitzar un conveni de cessió d’ús d’aquests espais. 

Vist el que disposa l’article 4.1. d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

Per tot explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el Conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el 
Bisbat de Girona per a la cessió d’ús de diferents espais del Monestir de Sant 
Esteve de Banyoles la vigència del qual s’estableix per un període de vint-i-cinc 
anys, a comptar de la data de la seva signatura. 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat Conveni. 
Tercer.- Derogar i deixar sense efectes els convenis signats anteriorment amb el 
Bisbat de Girona. En concret: 
a) El Conveni per a l’ús i la conservació de l’església del monestir de Sant Esteve 

de Banyoles, signat amb data 28 de març de 2012 i aprovat per Decret 
d’Alcaldia núm. 2012.813, de data 29 de març de 2012. 

b) El Conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona 
per regular l’ús del Monestir de Sant Esteve, signat amb data 28 d’octubre de 



 

 

 

01020101.2015.002.pdf 

2013 i aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 28 d’octubre 
de 2013. 

Tercer.- Notificar aquest acord i còpia del conveni signat a les següents instàncies: 
� Bisbat de Girona. Plaça del Vi, 2. 17004 GIRONA 
� Sr. LlFC. Director dels Museus de Banyoles. 
� Àrea de Serveis a les Persones. 
� Intervenció Municipal. 
 
El Sr. Alcalde   explica:   “El que queda clar en aquest conveni és que es fa una 
cessió d’ús del que seria, l’Església del Monestir, el Claustre del Monestir, l’Horta de 
l’Abat, el Pati, la Sala de l’Arqueta, la Sala dels Pessebristes i la Sagristia. 
Això revoca tots els convenis anteriors.   I, es crea una comissió entre l’Ajuntament 
de Banyoles i el Bisbat de Girona per decidir quines seran les qüestions que aniran 
sortint en el seu ús i en el seu manteniment. 
Per tant, amb aquest conveni ja no comportarà aquella petició constant de diferents 
esdeveniments que des de l’Àrea de Promoció Econòmica i del Servei de Cultura es 
porta a terme, i, serà el mateix Ajuntament qui d’acord ho podrà fer. 
I, també és veritat que hi hem fet unes inversions importants com per exemple el 
teulat com també del Claustre quan es va construir l’Arxiu Comarcal. 
Des d’aquest punt de vista és un bon acord aquest conveni;   25 anys és un període 
llarg.   I, la veritat és que aquest conveni ha costat molt fer-lo però finalment pot 
veure la llum si vostès ho creuen oportú.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu: 
“Des d’Iniciativa quan varem saber la notícia ens en varem alegrar;  d’una vegada 
per totes tornem a tenir el Monestir per a la Ciutat. 
El titular per demà o pels pròxims dies és fàcil, -l’Ajuntament de Banyoles recupera 
el Monestir de Sant Esteve-. 
Però, vostès ja coneixen la meva opinió personal i la del meu grup, la poca 
confiança i la poca admiració cap a l’estament eclesiàstic. 
I, un cop llegit tot el conveni hi ha un seguit de preguntes que mereixerien resposta 
i que no les hem vist aquí. 
Primer, quan costarà aquest acord a l’ajuntament de Banyoles; segon, quina 
inversió hem de fer-hi;  tercer, quin cost té el manteniment del Monestir;  quart,  
quin benefici en treu el Bisbat i cinquè, qui és el responsable patrimonial del 
Monestir ?. 
Ens és estrany que com estem en ajudar i fer serveis sempre estem amb el tema 
econòmic.   Una estructura com aquesta no la podem fer amb els -ulls tancats-. 
També. Trobem a faltar un pla de millora, un pla museístic, un calendari 
d’inversions i de millores, un calendari d’activitats, un informe d’Intervenció en 
inversions, un informe de Cultura valorant l’estat actual i allò que podem millorar.   
Són documents molt importants que hauríem d’acompanyar en tot aquest conveni. 
Des d’Iniciativa creiem que ens quedem curts, ens quedem amb l’edifici però hi ha 
una cosa més important que és l’entorn de l’edifici. 
Us recordo que aquest grup municipal ha reivindicat moltes vegades que el Carrer 
Orient s’hauria de millorar.  I, ens podríem imaginar un passeig pel darrera del 
Monestir perquè els vianants hi poguessin passar sense cap perill. 
Bàsicament, sobre el nostre vot estem dubtant, per això, ens agradaria que ens 
responguessin a aquestes cinc preguntes que hem fet;  i, depenen de la resposta 
votarem d’una manera o d’una altra.” 
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El Sr. Alcalde   li diu:   “Vostè no ens vol anticipar el vot però ja el té decidit. 
En tot cas, si féssim tot el que vostè acaba de dir no tindríem el que tenim. 
L’acord no costa res, és simplement la signatura del mateix.   Les inversions han 
anat sortint a cada moment.   El tema del teulat s’ha fet el 100%.   L’Ajuntament hi 
ha aportat el que havia d’aportar en cada moment, igualment la Diputació i 
igualment el Bisbat.   La propietat és del Bisbat i la cessió és en ús. 
Hi hauran uns lavabos, de moment sense data, perquè s’hauran de fer.   El cost de 
manteniment aproximadament és de 2 mil euros l’any.  En tot cas, no hi ha cap 
despesa important que s’hagi de fer.   I, el benefici pel Bisbat podria ser el possible 
manteniment;  i, també, hi ha la neteja del que és l’Arxiu Comarcal. 
No hi ha cap benefici pel Bisbat jo crec que és més la generositat el fet de cedir un 
espai en un moment determinat a la Ciutat de Banyoles en ús, malgrat que sempre 
ens les hem sentit nostres perquè sempre han estat patrimoni de la Ciutat. 
Per tant, aquí del que podrem gaudir és de poder veure aquesta patrimoni. 
Però, m’estranya molt que vostè no conegui el pla director que fa referència a 
aquest conveni.” 
 
El Sr. Joan Luengo   contesta i diu:   “És a dir, qualsevol persona que es vulgui 
quedar un bé, com ara un cotxe, d’una altra persona ha de saber el que es queda i 
en quines condicions se’l queda, bàsicament, per saber que hi ha de fer.    Per això, 
ho hem preguntat. 
Aquest acord ja ens ha costat arreglar el teulat i arreglar el Claustre;   i ens ha 
costat l’entrada de l’Arxiu Comarcal. 
Això ja ho vaig que semblava l’època de -La Mina-, -Sr. Alcalde arreglemelo-. 
El Bisbat té uns patrimonis que no pot mantenir i, per sort, ho cedeix en ús a 
l’Ajuntament de Banyoles;  i, l’Ajuntament de Banyoles acceptarà aquest acord amb 
els -ulls clucs-.  
Per a nosaltres està molt bé que ho acceptem però necessitem un pla museístic 
s’ha de fer.   Un itinerari que hauria d’anar en aquest conveni.    Un calendari 
d’activitats, un calendari del que hi podrem fer, convencions, conferencies, els 
pessebres. 
Sobre si tinc el vot decidit, aquí tinc dues possibilitats i a l’hora de la votació 
decidiré si una o l’altra, perquè moltes coses les acceptem sense veure el que hi ha 
al darrera.   Res més.” 
 
El Sr. Alcalde   diu:   “Jo penso que ha fet una comparació bastant odiosa. 
Un cotxe no sabem els quilometres que porta, però, al Monestir sí que sabem 
quines obres hi hem fet i què ens ha costat. 
Aquest conveni no ha anat condicionat a les obres.    Crec que li vaig dir que si 
s’invertia en el Monestir era perquè era el patrimoni de tots i no volíem que algun 
dia s’enfonsés.    I, que això no ens ho podíem permetre. 
Per tant, el pla sí que es podrà desenvolupar a partir de tenir-ne l’ús de l’espai 
perquè sinó no hi pots programar-hi res.” 
 
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP,   intervé i 
diu: 
“El nostre grup intentarà fer algunes aportacions en aquest debat que creiem que 
és molt ric. 
Nosaltres creiem que és una bona notícia de cares a la Ciutat tenir aquest espai 
físic. 
Però, volem fer algun incís.   Dins d’aquest espai hi ha pintures, làpides, capitells, i,  
hi ha el Retaule.   Hi ha peces que tenen més de 500 anys i no sabem si en aquesta 
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comissió mixta és dirà què es queda i què se’n va.   Perquè dins del Bisbat això ha 
passat.   El Bisbat ha mogut diverses peces, que si volen les podem dir, que avui es 
trobem a Girona i que difícilment tornaran a la Ciutat de Banyoles. 
Hi ha pintures d’en Pere Serafí, pintures úniques a Catalunya.   Nosaltres volem 
saber si aquest patrimoni marxarà, es mantindrà i si serà visitable. 
Per això, és important poder fer aquest pla museístic i mantenir aquestes peces 
aquí a la Ciutat.     
I com que no veiem si aquestes peces es mantindran a la Ciutat, nosaltres farem 
una abstenció per veure com es desenvolupa aquest conveni que és prioritari.”   
  
Intervé el Sr. Alcalde  i li diu:   “Jo li agraeixo que hagi dit que és un benefici per 
la Ciutat perquè crec que ho és, sincerament. 
Segon.   He dit que el patrimoni és propietat del Bisbat.   És veritat que hi ha 
patrimoni a Girona, és veritat que hi ha patrimoni en algun magatzem, és veritat 
que hi ha patrimoni en el Monestir i que hi ha patrimoni en el Museu, malgrat sigui 
del Bisbat. 
I si això es pot acabar amb un projecte museístic seria bo que també el que hi ha 
en el Museu Arqueològic anés en un espai del Monestir. 
En tot cas, pot passar que qui n’és el propietari ho decideixi, però, la realitat i que 
el també el Bisbe ho ha manifestat és que el patrimoni de Banyoles s’ha de quedar 
a Banyoles.   L’Arqueta en va ser el primer exemple.   L’Arqueta es va restaurar 
perquè es quedés a Banyoles. 
Per tant, jo crec que la voluntat ha de ser en aquest esperit d’aquest conveni.” 
 
Parla la Sra. Roser Masgrau Plana, Regidora del grup municipal de Junts 
per Banyoles,    i diu: 
“Nosaltres també ens congratulem d’aquest pacte.   Ens sembla molt positiu, tant 
per l’ús que se’n podrà fer com, també, veiem molt positives les aportacions que 
s’hi han fet en les modificacions del Claustre i ubicar-hi l’Arxiu Comarcal com en la 
reparació del teulat. 
Tot això ho trobem bé principalment per la vinculació dels banyolins de fa molts 
segles.   I, creiem que tot i que el patrimoni sigui del Bisbat tota la ciutadania hi té 
uns drets adquirits principalment per les aportacions dels seus feligresos. 
Però, tot i que ho valorem positivament hi troben unes mancances ja que potser no 
s’ha anat prou enllà. 
Un dels punts és que en l’articulat és diu que les peces queden del Bisbat però no 
queda clar com queda l’espai en què estan dipositades.   Nosaltres creiem que això 
en el conveni es podia haver modificat o d’alguna manera acotat més.    
I l’altre punt.   Ja ho varem comentat dimecres en la comissió informativa.  Seria 
que la cessió és per 25 anys, per tant, cap la possibilitat, com diu el punt 12è.), 
que en el supòsit que es vengués el Monestir, se subrogaria.    Per tant, que si es 
contempla la possibilitat d’una venda haurien d’haver-hi uns drets per part de 
l’Ajuntament de Banyoles.   Això no hi és. 
Per tant, nosaltres creiem que aquest conveni és molt important però és millorable.   
I, això ho diem a favor de tots els ciutadans de Banyoles perquè apreciem molt el 
Monestir.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu:   “Jo puc estar-hi molt d’acord en el sentit de la vinculació 
dels banyolins i les banyolines.   El Monestir és el naixement de la pròpia Ciutat, per 
això, durant molts anys el manteniment del Monestir ha anat a càrrec dels 
ciutadans i ciutadanes sufragant moltes despeses com també, segurament, amb la 
compra de molt del patrimoni. 
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Abans el manteniment el feien senyores d’aquest municipi, com escombrar o  
fregar, i que avui es fa a través d’una empresa. 
També, li agraeixo la valoració positiva que en fa perquè tot conveni o tota 
negociació no és gens fàcil, tot i que sempre hi ha coses que poden ser millorables.    
Malgrat això queda molt clar que la valoració de seguiment serà decisiva. 
I, en tot cas, no pot haver-hi cap venda perquè la cessió del Claustre té més anys 
que la cessió que va en aquest conveni.   I, alhora, també és veritat que el Bisbat 
pot vendre propietats però no ven esglésies, per tant, jo estic convençut que no es 
vendrà.” 
  
La Sra. Roser Masgrau   li diu:   “Estic d’acord que no s’arribarà a una venda,  
però, arribats al punt que l’article 12è.) pressuposa el cas d’una possible venda, no 
costaria res fer una modificació dient que, -hi hauria un dret preferent per 
l’Ajuntament de Banyoles en cas de compra-. 
És evident que l’església catòlica és una institució molt antiga, però, no sabem 
quina evolució pot fer en el futur;   per tant, val la pena tenir-ho més lligat.” 
 
I, el Sr. Alcalde   li contesta:   “Tingui en compte una altra cosa, que els béns de 
l’església estan -tacats d’equipament-, per tant, difícilment es pugui vendre com no 
sigui al propi Ajuntament. 
Jo ja ho explicat aquí, a vegades, quan no es cobrem IBI’s és perquè precisament 
ho tenen tacat d’equipament.   Els espais del Bisbat no paguen IBI però estan 
tacats d’equipament. 
 
La Sra. Roser Masgrau  diu:  “Es podria donar el cas d’un equipament privat;   
una residència de gent gran i que en un futur fos rentable.” 
 
El Sr. Alcalde   contesta:   “En l’Església del Monestir difícilment s’hi podria fer una 
residència i en el Claustre tampoc.    De fet, en aquest cas no hi ha cap cessió 
d’ús.” 
 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació del Conveni de col�laboració entre 
l’Ajuntament de Banyoles i el Bisbat de Girona per a la cessió d’ús de diferents 
espais del Monestir de Sant Esteve de Banyoles,  essent la votació de  9  vots a 
favor  (del grup municipal:  Convergència i Unió i Regidor no adscrit)  i  7 
abstencions (dels grups municipals:  Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles). 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS 
3.1.- Aprovació inicial de derogació de l’Ordenança reguladora dels 
establiments de servei telefònics per a ús públic del municipi de Banyoles. 
Vist l’informe jurídic número 2015.481 emès per la TAG de l’àrea de Serveis 
Territorials, sobre la derogació de l’ordenança reguladora dels establiments de 
servei telefònics per a ús públic del municipi de Banyoles. 
En data 28 d’abril de 2003 l’Ajuntament de Banyoles va aprovar l’Ordenança 
reguladora dels establiments de servei telefònics per a ús públic, l’objecte de la 
qual és regular les condicions específiques a les que s’han de sotmetre la 
instal�lació i funcionament dels establiments de telecomunicacions del tipus 
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telefònics per a ús públic conegut com a “locutoris” al municipi de Banyoles, amb 
independència de les condicions generals que sobre temes de seguretat, salut i 
ambientals els siguin d’aplicació. 
L’èxit i proliferació d’aquests serveis als diferents municipis, en concret a Banyoles, 
i l’absència de normativa sectorial especifica que regules la seva implantació va 
provocar un increment de molèsties i el desenvolupament d’activitats paral�leles 
que podien implicar una disminució de la qualitat de vida dels ciutadans, motiu que 
va determinar l’aprovació de la referida Ordenança per tal d’ordenar la incidència i 
els efectes sobre el teixit urbà que aquests establiments podien tenir  i  a la vegada 
protegir als consumidors.  
 
FONAMENTS DE DRET  

• Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (en endavant 
referida com a Directiva de Serveis). 

• Llei 20/1013, de 9 de desembre, de garantía de la unitat de mercat. 
• Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 de d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, modificada per la Llei 27/ 2013. 
• Article 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
• Art 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
• Document elaborat per l’Autoritat Catalana de la Competència 

“Recomanacions sobre la regulació detallada dels usos del sòl des de l’òptica 
de la competència ”. 

 
Primer.- El 28 de desembre de 2009 va finalitzar el període de transposició de la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior (en endavant referida com a 
Directiva de Serveis), norma que té com a objectiu facilitar l’exercici de la llibertat 
d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació de serveis, i mantenir 
un nivell elevat de qualitat dels serveis per via de l’eliminació d’obstacles legals i 
administratius innecessaris i desproporcionats per a la prestació de serveis.  
D’acord amb aquesta norma comunitària, un dels principals obstacles per assolir el 
mercat únic de serveis és la regulació que adopten els poders públics (nacionals, 
autonòmics i locals) en relació a la llibertat d’establiment o la prestació de 
determinats serveis o diverses pràctiques administratives que ho dificulten.  
A l’Estat Espanyol es va optar com a fórmula normativa per incorporar la Directiva 
de Serveis a través d’una Llei horitzontal o genèrica, l’anomenada “Llei paraigües”, i 
en paral�lel, a través d’una altra Llei modificativa de la legislació estatal per tal 
d’adequar-la als principis de la Directiva de Serveis, l’anomenada “Llei òmnibus”. 
Mentre que la norma horitzontal o “paraigües” ha estat promulgada i publicada com 
a Llei 17/2009, de 23 de novembre, “sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio” (BOE de 24 de novembre de 2009), la “Llei òmnibus” ho ha 
estat com a Llei 25/2009, de 22 de desembre, “de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio” (BOE de 23 de desembre de 2009).  
Atès que l’execució del dret comunitari correspon a qui materialment ostenta la 
competència conforme les regles de dret intern, i vist que les entitats locals tenen 
reconeguda per l’article 4.1.a) i 84.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, la potestat reglamentària -que inclou la facultat d’aprovar 
ordenances i reglaments municipals-, és evident que aquelles poden ordenar, 
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modificar, o derogar aquells àmbits sectorials sobre els quals tingui atribuïda 
legalment la competència. Malgrat tot, la regulació i/o ordenació municipal a través 
de les ordenances no pot contenir preceptes contraris a les lleis i altres disposicions 
generals, tan estatals com autonòmiques, per la qual cosa, l’adaptació de la 
normativa municipal a les directives comunitàries es circumscriu en aquells àmbits 
sectorials en els quals la Llei atribueix a les entitats locals capacitat de regulació, 
d’acord amb el principi d’autonomia local. 
L’Ordenança reguladora dels establiments de servei telefònics per a ús públic de 
Banyoles incideix directament en l’activitat de prestació de serveis, en les seves 
dues vessants, -llibertat d’establiment i lliure prestació de serveis-, és 
imprescindible avaluar-ne el seu contingut per a determinar la seva conformitat 
amb els principis i disposicions de l’esmentada Directiva de Serveis en aquells 
aspectes sobre els que té la facultat de regular, d’acord amb els límits materials 
establerts en la legislació estatal i autonòmica.  
Els articles 9.2 i 9.3 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici estableixen que tots els requisits que 
supeditin l’accés a una activitat de serveis o al seu exercici hauran d’ajustar-se als 
següents criteris: 
  
a) No ser discriminatoris.  
b) Estar justificats per una raó imperiosa d’interès general.  
c) Ser proporcionats a dita raó imperiosa d’interès general.  
d) Ser clars i inequívocs.  
e) Ser objectius.  
f) Ser fets públics amb antelació.  
g) Ser transparents i accessibles.  
 
L’accés a una activitat de servei o el seu exercici es regirà pel principi d’igualtat de 
tracte i no discriminació.   
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data de 7 de maig de 2012 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord de constatar la derogació expressa de l’article 3.1 de 
l’Ordenança  reguladora dels establiments de servei telefònics per a ús públic, 
aprovada pel Ple de la Corporació de data 28 d’abril de 2003,  per ésser 
incompatibles amb la Directiva de Serveis, d’acord amb la disposició derogatòria de 
la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i 
el seu exercici. 
Tanmateix en el propi acord es va aprovar inicialment  la modificació  de diversos 
articles de la referida ordenança. 
Segon.- En aquesta mateixa línea la Llei 20/1013, de 9 de desembre (BOE de 10 de 
desembre) de garantía de la unitat de mercat, es dicta amb la finalitat d’establir les 
disposicions necessàries per fer efectiva la unitat de mercat en tot el territori 
nacional, introduint una sèrie de mesures de supressió de barreres administratives. 
La Llei de garantia de la unitat de mercat s’insereix en un context normatiu que 
afavoreix la llibertat d’establiment i de prestació de serveis davant dels obstacles 
que es puguin derivar de l’activitat reguladora i administrativa de les autoritats 
públiques. Aquesta facilitació i afavoriment de l’exercici de les activitats 
econòmiques té un punt de partida clau en la referida Directiva de serveis. Aquesta 
norma europea té per objecte la creació d’un marc jurídic que garanteixi, més enllà 
de l’aplicació directa dels articles 5 i 49 del Tractat de funcionament de la Unió 
Europea (en endavant, TFUE), les llibertats d’establiment i de circulació de serveis 
entre els estats membres. En aquest sentit, promou la simplificació de 
procediments i tràmits aplicables a l’accés d’una activitat de serveis i al seu 
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exercici; limita els supòsits en els quals els estats poden supeditar l’accés o 
l’exercici d’una activitat de serveis a un règim d’autorització, així com els requisits 
que no podran exigir i aquells que sí que podran avaluar; estableix el marc de 
garantia de la llibertat de prestació de serveis en un estat membre diferent d’aquell 
en el qual es té l’establiment; i preveu diversos mecanismes de cooperació 
administrativa entre els estats en relació amb les obligacions d’assistència recíproca 
en l’exercici de les competències corresponents respecte del prestador de serveis.  
Segons el preàmbul d’aquesta Llei s’ha tingut en compte tant la Directiva de serveis 
com la Llei 17/2009, tot inspirant-se en el seu règim afavoridor de la llibertat 
d’establiment i de prestació de serveis.  
Tercer.- Des de un altre punt de vista en el document elaborat per l’Autoritat 
Catalana de la Competència “ Recomanacions sobre la regulació detallada dels usos 
del sòl des de l’òptica de la competència ” pretén posar de manifest que: 
“ La variable de competència constitueix un factor de decisió que no pot obviar-se i 
que ha de ser tinguda en compte per part dels poders públics en la regulació dels 
usos del sòl, atès que l’alteració de les condicions de competència en el mercat pot 
impactar en termes de quantitat i qualitat de l’oferta així com en condicions 
comercials i preus de béns i serveis i, per tant, repercutir directament sobre el 
benestar dels consumidors i usuaris. En la mesura que la regulació dels usos del sòl 
pot presentar implicacions en termes de competència, caldrà ponderar els diferents 
interessos en joc; és a dir, contraposar els beneficis associats a la introducció d’una 
restricció amb els costos que suposa en termes de menor competència. Si no es 
ponderen adequadament els diferents interessos en contraposició, és possible que 
es generin innecessàriament i injustificada costos importants en termes de 
competència. De fet, algunes d’aquestes restriccions poden, addicionalment, 
presentar problemes de legalitat. 
El referit document en l’anàlisi de diferents normatives reguladores d’usos també 
identifica  restriccions, que, tot i no restringir els usos del sòl directament, 
condicionen l’exercici de certes activitats, de tal manera que poden produir efectes 
molt similars a aquella regulació. En particular, fa referència a la normativa que 
imposa, per tal que es pugui desenvolupar una determinada activitat, que l’espai on 
es dugui a terme reuneixi determinades característiques internes, així per exemple 
l’article 2 de  l’Ordenança reguladora dels establiments de servei telefònics per a ús 
públic de Banyoles (condicions de la instal�lació) estableix que “ tots els 
establiments disposaran de sala d'espera de superfície mínima igual al nombre de 
cabines multiplicat per 1,5 : Superfície de la sala d'espera (m2) = Nombre de 
cabines x 1,5. Almenys, un mínim de 25 m2 de la superfície útil del local haurà 
d'estar destinada exclusivament al públic en espera”. El referit document estableix 
que una altra restricció que condiciona la lliure iniciativa empresarial consisteix en 
regular que una determinada tipologia d’activitats és incompatible amb altres, així 
per exemple l’article 5 de la referida Ordenança ( Condicions d’ús ) estableix que “ 
l'activitat de serveis telefònics és incompatible amb cap altra”.  
El referit document recomana “no iniciar nous processos de regulació detallada dels 
usos del sòl com els que han estat analitzats en aquest document i alhora proposa 
endegar una actuació de revisió exhaustiva de la normativa existent que respongui 
a aquestes característiques, tot això com a conseqüència de (i) els importants 
costos per a la competència d’una normativa de les característiques esmentades, 
(ii) la manca d’adequació de la mateixa als principis de bona regulació econòmica 
(necessitat, proporcionalitat i mínima distorsió) i finalment, (iii) els problemes de 
legalitat que pot presentar. 
Tanmateix s’ha de fer esment que aquesta Ordenança va ser elaborada en base a 
una problemàtica existent en el seu moment, bàsicament proliferació d’aquests 
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tipus d’establiments, i que actualment ha perdut part del seu sentit inicial, atès que 
actualment la normativa sectorial vigent ja soluciona molts dels problemes que 
puguin derivar-se del funcionament d’aquest tipus d’activitats. 
Quart.-Pel que fa al procediment per a la derogació de l’ordenança, en tant que es 
tracta de una norma jurídica, amb efectes “ad extra”, ha d’exigir el mateix 
procediment que per a la seva aprovació, a falta de normativa especifica al respecte 
ha d’acudir-se al procediment general per a l’aprovació de normes reglamentaries 
que estableix la normativa de règim local. 
D’acord amb la normativa esmentada correspondrà al Ple de la Corporació aprovar 
inicialment les modificacions de l’ordenança. 
L’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a 
informació pública mitjançant un anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini de 
trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al�legacions. 
L’aprovació definitiva de les ordenances correspon al Ple. En cas que s’hagin 
presentat reclamacions o al�legacions durant el tràmit d’audiència, s’han de 
resoldre de forma raonada, en el mateix acord d’aprovació. Quan no s’hagi 
presentat cap reclamació o al�legació l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu. 
L’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta 
s’hauran de trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de 
Catalunya. 
Les ordenances entren en vigor, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de  2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), quan hagi 
estat publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini  establert a 
l’article 65.2. 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels següents  ACORDS: 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la derogació de l’Ordenança reguladora dels 
establiments de servei telefònics per a ús públic DEL MUNICIPI DE BANYOLES. 
SEGON.- DISPOSAR sotmetre el referit acord a informació pública mitjançant un 
anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
tauler d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de 
reclamacions i suggeriments. En el cas que no es presentin reclamacions o 
suggeriments s’entendrà definitivament derogada.  
 
El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme,  dóna la següent 
explicació: 
“Seré breu.   És en el sentit com en d’altres normatives que també hem anat 
adaptant. 
Aquí, senzillament, es tracta d’adaptar una ordenança que teníem regulada i que 
amb la directiva de serveis europeus sobre la lliure circulació de serveis i el lliure 
mercat, ens obliga a adaptar-la.  
Per tant, és la derogació d’aquesta ordenança per a adaptar-la a una normativa 
superior que ens obligar a alliberar la implantació d’aquests tipus d’establiments, de 
locutoris i serveis de telefonia mòbil.” 
 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació inicial de derogació de l’Ordenança 
reguladora dels establiments de servei telefònics per a ús públic del municipi de 
Banyoles. 
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El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
 
3.2.- Declaració d’intencions en relació a l’exclusió de finques de la futura 
reparcel�lació dels terrenys inclusos en els sectors NP4, UP5 i UP8 del TR 
del PGOU. 
El Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles ( TRPGOU ) va ésser 
aprovat definitivament en data 18 de gener de 1984.  en l’actualitat únicament, una 
àmplia zona darrera la ronda Monestir i llindant a la riera Canaleta, resta com un 
buit urbà central dins la trama urbana residencial de la ciutat. És una zona d’horta, 
terrenys agrícoles i erms, amb diverses ocupacions i edificis obsolets d’indústries en 
desús. 
Aquesta àrea que abasta l’àmbit situat entre la ronda Monestir i la riera Canaleta, 
coincideix amb els actuals sectors NP4, UP8 i UP5 del TRPGOU, pendents de 
desenvolupament. 
 
L’'article 134.2.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei d’Urbanisme en relació als supòsits d’exclusió de la 
reparcel�lació estableix: “ les edificacions i instal�lacions preexistents compatibles 
amb les determinacions del pla d’ordenació que sigui objecte d’execució poden ser 
justificadament excloses del sistema de repartiment i de la comunitat de 
reparcel�lació sense necessitat d’alterar la delimitació de la unitat reparcel�lable, 
sempre que es demostri, en aplicació dels criteris a que fa referència l’apartat 2.b) 
de l’article 133 d’aquest reglament, una desproporció substancial respecte dels 
beneficis i càrregues del conjunt de l’actuació.” 
 
Tal i com es desprèn d'aquest precepte, les condicions exigides per a l'exclusió 
d'una parcel�la son dos: 
a) que a la parcel�la s'hi trobi una edificació que sigui compatible amb el 
planejament; 
b) que existeixi una desproporció substancial respecte dels beneficis i càrregues del 
conjunt de l’actuació. 
 
Pel que fa als terrenys que puguin ser objecte d’exclusió, l'article transcrit, 
continua: “ el sòl que s’exclogui ha de ser aquell indispensable en relació amb les 
previsions del pla sobre parcel�les mínimes o en relació amb la funcionalitat de les 
edificacions que es mantenen, i l’exclusió no ha de donar lloc a l’enriquiment injust 
de la persona propietària.” 
 
Finalment, l'exclusió pot ser-ho de caràcter parcial, limitant-la a la redistribució 
física del terreny, i fent participar al propietari exclòs en el repartiment de les 
despeses d’urbanització, així ho diu també l'esmentat article 134.2.a): 
“Quan l’execució de les obres d’urbanització comporti també un benefici de les 
finques excloses, aquesta exclusió pot limitar-se a la distribució d’aprofitaments i 
no impedeix la participació ponderada de la finca exclosa en les càrregues 
d’urbanització de l’àmbit.” 
 
D’acord amb l’anterior la futura ordenació urbanística d’aquests sectors haurà de 
respectar el que s’ha esmentat en relació a les edificacions i instal�lacions 
preexistents compatibles amb les seves determinacions. S’adjunta al present acord 
annex que inclou les edificacions i instal�lacions preexistents que podrien ser 
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excloses de la futura reparcel�lació si es compleixen els requisits previstos 
reglamentàriament. 
Per tot l’exposat es proposa l’adopció pel Ple dels següents  ACORDS: 
Primer.-  Que l’Ajuntament de Banyoles, d’acord al que disposa l’article 134.2 a) del 
Reglament de la llei d’Urbanisme, es compromet a que la futura ordenació 
urbanística dels sectors NP4, UP5 I UP8 del TRPGOU exclogui de la reparcel�lació les 
edificacions i instal�lacions que compleixen els requisits previstos 
reglamentàriament. 
Aquesta exclusió podrà ser de caràcter parcial, limitant-la a la redistribució física 
del terreny, i fent participar al propietari exclòs en el repartiment de les despeses 
d’urbanització, d’acord al que preveu el referit article 134.2 a) del Reglament de la 
llei d’Urbanisme. 
Segon.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
El Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme,   diu el següent: 
“Aquesta proposta que portem a aprovació i a discussió se’n va una mica del que 
hem fet amb els temes de planejament urbanístic, i, que són instruments a aprovar 
que tenen una certa vocació de legalitat o d’aplicació directa. 
 
En aquest cas, estem davant del que és una declaració d’intencions.   La exclusió 
d’una sèrie de finques de la futura reparcel�lació dels terrenys inclusos en els 
sectors NP4, UP5 i UP8, i que en diríem del Sota Monestir. 
El motiu de portar aquesta declaració d’intencions ve donat perquè en els debats 
que varem tenir del Sota Monestir, un dels punts més importants que varem estar 
discutint amb els veïns era la preocupació dels veïns que hi viuen des de fa, molts 
d’ells, més de tres o quatre generacions...   També, des del segle XVII, ja que 
estem parlant de masos com, Cal Laqué, Molins, o, com Can Boada. 
Hi ha una gran preocupació perquè des de l’any 1984 que es va fer el Pla General 
de Banyoles fins ara les successives modificacions que s’han anat discutint sempre 
han tingut una -Espasa de Damocles-, és a dir, que qualsevol ordenació que hi hagi 
els perjudica.   Es veuen obligats a pagar un aprofitament urbanístic i a tenir unes 
despeses més grans de les poden suportar.    La majoria de famílies són de renda 
mitjana o de renda baixa;   no estem parlant de grans propietaris. 
 
Llavors, responent a la inquietud que ells havien anat mostrant i amb el compromís 
que amb ells havíem adoptat de quedar-se a les vivendes sense haver de fer front 
a aquestes despeses de desenvolupament urbanístics, i, només havent de pagar, 
en el cas que es fes, el traçat dels carrers i la seva urbanització, hem considerat 
oportú fer aquest document de declaració d’intencions fonamentada en els articles 
que la mateixa Llei d’Urbanisme ja permeten.   La possibilitat que es puguin 
declarar exclosos d’aquesta reparcel�lació. 
 
I que tinguessin un compromís polític en què se’ls respectaria que visquin allà amb 
certa tranquil�litat financera i econòmica. 
I aquest és el sentit que es proposa a debatre en aquest document.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu: 
Aquesta proposta que es porta a Ple, de la proposta alternativa d’Iniciativa respecte 
al Sota Monestir, nosaltres ja la contemplàvem. 
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Nosaltres demanàvem que els veïns i veïnes poguessin protegir el terreny i que 
l’ordenació que es proposava no modifiqués en gran part el que ells tenien en 
aquell moment. 
Nosaltres ho veiem positiu però ens sorprèn aquest acord.    Perquè s’aprova 
aquesta proposta després de més de 2 anys de l’aprovació inicial del Projecte Sota 
Monestir ?.  Perquè s’aprova aquesta proposta sense haver resolt les al�legacions 
presentades del projecte inicial del Sota Monestir ?.   Perquè no s’ha realitzat una 
consulta ciutadana tal i com varem reclamar alguns grups municipals ?.   Perquè si 
tan bona era la proposta aprovada inicialment per Ple, un 26 de juny del 2012, no 
l’han aprovada definitivament ?.   
No volem ser malpensats.   Però, és curiós com a 90 dies de les Eleccions 
Municipals alguns vulguin justificar el que no han fet en aquest mandat. 
 
No sabem si és previsió o electoralisme o, pitjor, previsió electoralista per tal de 
treure’n rèdit, alguns.  
No votarem en contra perquè no volem deixar intranquils els veïns i veïnes que en 
molt de temps ja han vist amb intranquil�litat la situació. 
Cada govern que ha posat mà al Sota Monestir n’ha sortir –escaldat-, i, vostès per 
no sortir –escaldats- no han acabat de posar la mà del tot. 
No votarem en contra però tampoc votarem a favor perquè alguns partits del 
govern puguin justificar-se en les pròximes Eleccions Municipals.  I, lamentem que 
alguns es vulguin aprofitar de la previsió electoralista.  Per tant, per tot això el 
nostre vot serà d’abstenció.” 
 
El Sr. Alcalde   li diu:   “Vostè tampoc vota en contra per no sortir –escaldat-.” 
 
El Sr. Miquel Vilanova,  li diu: 
“Aquest document és un compromís personal meu amb els veïns i veïnes, i, d’aquí a 
dos mesos vostè podrà comprovar si és un tema electoralista. 
 
En tot cas, vostès ho contemplaven, i, nosaltres també ho estem contemplant des 
del començament que varem elaborar el document del Sota Monestir. 
Diu que no contestem les al�legacions.   Jo recordo en els debats que varem tenir 
del Sota Monestir que em vaig comprometre que no s’aprovaria res que no hi 
haguessin dos documents previs aprovats.   Un era el Pla Especial de Recs i l’altra 
era el Pla Especial de Patrimoni. 
Per això, les al�legacions que estan contestades de fa un any i mig estan en -stand 
by- perquè hi ha aquests dos documents que són necessaris per poder 
desenvolupar el Sota Monestir, i que en parlarem després. 
I, li puc assegurar que aquesta declaració d’intencions no és electoralista perquè és 
un tema de poca discussió i que ens podríem posar d’acord en el plenari.” 
 
Intervé el Sr. Alcalde  i diu que vol afegir una cosa en favor amb el Sr. Miquel 
Vilanova: 
“El Sr. Vilanova en un moment determinat en aquesta comissió que vostès han 
anat fent jo recordo que va dir, –si no tenim aquests dos documents fets no 
aprovarem el Sota Monestir, però, aquest compromís amb els veïns sí que 
l’hauríem d’adoptar-.   I, crec que hi havia un representant de tots els grups 
municipals quan va fer aquesta proposta.” 
    
El Sr. Joan Luengo   els diu:   “A mi em fa gràcia;  perquè segons el moment en 
què estem l’argumentació que fem és diferent. 
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En l’aprovació inicial del Sota Monestir el més important era aprovar aquell pla 
inicialment;  quan varem fer el POUM ja no era tan important aprovar-lo 
inicialment, el Sota Monestir, sinó aprova el Pla Especial de Recs i el Pla Especial de 
Patrimoni. 
Doncs, bé, anem modificant sobre la conveniència i en el moment. 
I ho segueixo dient.   Això és beneficiós pels veïns i veïnes però crec que vostès 
també en volen treure un benefici. 
I ho dic perquè es va fer una reunió el juny del 2014, abans de l’estiu, pels 
propietaris del Sota Monestir; jo hi era perquè ho vaig saber, però, cap 
representant de la CUP ni de Junts per Banyoles hi era perquè suposo que no ho 
devien saber...  
 
El Sr. Alcalde   li diu que se’ls va convocar. 
 
... No se’ns va convocar perquè jo mateix em porto l’agenda i no se’m va convocar. 
Estem al febrer del 2015, per fer aquest document tant de temps hem necessitat ?.     
Mirin !, 90 dies queden.   Benefici pels veïns i espero que no benefici per alguns 
altres.” 
 
El Sr. Alcalde   diu:   “...Això ha estat contestat perfectament pel Sr. Vilanova.” 
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,    
diu el següent: 
“El nostre grup municipal està d’acord amb la protecció de les vivendes dels veïns 
que viuen al Sota Monestir.   Compartim la inquietud que ells puguin tenir i 
compartim que se’ls protegeixi, però, el que no ens agrada són les formes. 
La manera de fer una declaració d’intencions en comptes de fer el que s’hauria 
d’haver fet.   Primer, perquè considerem que és una falta de respecte no haver 
respòs les al�legacions de fa més de dos anys, ni per escrit ni de cap altra forma. 
En segon lloc, perquè se’ns presenta l’Avanç Pla del POUM i se’ns presenta amb la 
proposta inicial del Sota Monestir sense haver resolt les al�legacions.   Se’ns 
incorpora això com a vàlid. 
Nosaltres creiem que primer s’hauria de resoldre això i després posar-ho al POUM,  
però, no, el govern ho dóna com a vàlid.  
I, finalment, perquè estem parlant d’una declaració d’intencions i entri qui entri 
després als veïns no se’ls assegura que tinguin aquesta garantia. 
Des del nostre grup polític considerem que se’ns ha estat -prenent el pel- d’una 
manera evident.   El nostre vot no serà negatiu perquè els veïns necessiten aquesta 
figura de protecció, però, tampoc serà a favor;   el nostre vot serà una abstenció. 
Res més.” 
 
El Sr. Miquel Vilanova   li diu: 
“Repeteixo.   Les al�legacions del Sota Monestir només s’han de resoldre si hi ha la 
intenció immediata d’aprovar el document;  de fer l’aprovació provisional i 
l’aprovació definitiva. 
Si fos per mi ho faria avui mateix.   Continuo pensant amb la validesa del projecte. 
Vostès ens varen dir en el seu moment que la manera més adequada era de porta-
ho juntament amb el Pla General.   No sé perquè ara es queixen tant si és el que 
vostès volien. 
No obstant això en el Pla General encara no hi és.   El Pla General encara està per 
redactar.   L’Avanç de Pla únicament són criteris objectius i esbossos del que podria 
ser el Pla General. 
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Jo suposo que si l’equip de govern governés els pròxims 4 anys possiblement fes 
una proposta similar.   No ho sé. 
Per tant, li reitero que la nostra intenció primer era aprovar aquests documents 
previs i després ja veurem quina ordenació hi haurà. 
I, aquesta declaració d’intencions és perquè com que el debat s’allargarà i entrarà 
dins la pròxima legislatura, i, ens havíem compromès en un compromís polític de 
protecció als seus habitatges.” 
 
El Sr. Ferriol Masó vol intervenir i el Sr. Alcalde li diu que només intervé un 
Regidor per grup municipal;  una altra cosa és el govern.   En tot cas, no li trec la 
paraula. 
 
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP,  vol 
intervenir i diu el següent: 
“Nosaltres el que volem és que el debat sigui ric i que cada grup pugui intervenir 
amb el nostre punt de vista. 
Nosaltres, entenem que si les al�legacions estan escrites, doncs, si les fan arribar 
podríem aprovar el Sota Monestir.   
Per tant, nosaltres creiem que hagués estat correcte poder visualitzar a la web de 
l’Ajuntament les al�legacions dels grups sobre el seu esborrany, de l’aprovació 
inicial de Sota Monestir, perquè, el que està penjat és el dibuix del que vostès 
varen fer. 
Això seria estar en igualtat de condicions per tenir un debat clar. 
Segon.  Les condicions sectorials que havíem de posar en marxa sobre el tema del 
POUM... 
 
El Sr. Alcalde   li diu que ara estem parlant de la declaració d’intencions.  Això ho 
faci a precs i preguntes. 
 
El Sr. Masó  diu:  “Estem parlant d’Urbanisme.” 
 
El Sr. Alcalde  li diu que això no toca en aquest punt. 
 
I, el Sr. Masó diu:   “Estem parlant d’Urbanisme...  Però, d’acord.  Després ho 
comentaré. 
 
Parla el Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    i diu: 
“Jo crec que no és culpa del Sr. Vilanova haver arribat en aquesta situació avui, 
aquí. 
En aquests darrers anys que ens hem trobat amb el Sr. Vilanova treballant temes 
urbanístics, crec que li hagués agradat arribar molt més lluny en l’àmbit urbanístic, 
tant amb el POUM com amb el Sota Monestir.   I, a mi també. 
En tot cas, Sr. Vilanova, crec que no calia portar això avui en el Ple.  La 
tranquil�litat dels veïns no els hi dóna aquesta declaració intencions d’un grup 
polític, per exemple, sinó que el que dóna la tranquil�litat als veïns és el que diu la 
llei i el que la llei permet. 
Els veïns han fet al�legacions;   i, algun dia podran comprovar que existeix aquesta 
tranquil�litat que, de fet, ja ho saben. 
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Pel que fa estrictament a la proposta, per si les edificacions són compatibles amb 
els usos del Pla, entenc que pel que fa als habitatges sí, però, no sé si s’ha pensat 
amb les indústries, també.    Per tant, també, estarien en aquesta mateixa situació. 
Hem de pensar que els veïns han d’estar tranquils perquè vostès faran tot el 
possible, a l’igual que també ho farem nosaltres, com també ho faran els altres 
grups polítics, que es pugui desenvolupar el Sota Monestir, quan vulguin. 
Hem de posar totes les eines perquè sigui possible;  amb el vist-i-plau de la 
ciutadania el general i dels veïns en particular. 
 
Jo també coincideixo que aquesta declaració d’intencions només s’entén amb un 
calendari electoral proper.  Han tingut temps per donar resposta als veïns i no se’ls 
hi ha donat d’una manera efectiva.   Ara, amb aquesta promesa d’intencions es vol 
fer veure o demostrar que es farà allò que fins ara no han estat capaços de fer. 
De fet, també, aquesta aprovació es podria fer per a tota la resta d’unitats 
d’actuació futures que hi ha a la Ciutat de Banyoles.   I, no només per a tres, sinó a  
totes.   Així, tota la ciutadania de Banyoles estaria tranquil�la.   I, se’ls aplicaria la 
llei. 
Nosaltres considerem que aquest gest d’avui és un gest íncipit.  I sense cap més 
compromís que el que diu la Llei d’Urbanisme i que acceptem.  
Per tant, nosaltres no els acompanyarem en l’aprovació d’aquesta declaració 
d’intencions.” 
 
El Sr. Miquel Vilanova   li dóna una explicació: 
“No puc estar d‘acord en la diagnosi que fa avui de la situació. 
En primer lloc perquè no es tracta d’aplicar allò que diu la llei.   La llei diu que serà 
discrecional per part de l’equip de govern, o sigui, del planejador si ho exclou o no 
en funció si es poden justificar aquestes vivendes a partir d’una determinada àrea 
de reparcel�lació. 
I, els veïns tampoc poden estar tranquils pel fet que els empari la llei. 
També els emparava durant el govern del Sr. Pere Bosch. 
Repassant les actes dels plenaris de quan es va intentar aprovar els diferents 
documents urbanístics del Sota Monestir, els debats en el plenari i la indignació dels 
veïns del Sota Monestir va ser bastant elevada perquè no es va tenir aquesta 
sensibilitat amb els veïns. 
Per tant, com que hi ha aquesta discrecionalitat per part dels governs a l’hora de 
poder aplicar aquesta norma, per això, hem proposat poder fer entre tots una 
declaració d’intencions i que entenem que ve molt justificada pel document que es 
va discutir aquí.   
I si la subscrivíssim tots eliminaríem aquella intenció política que el Sr. Luengo hi 
veu.   Perquè, si votéssim tots seria una proposta global de tot el plenari i no de 
l’equip de govern i sense intencionalitat política. 
El moment que es presenta és el que és;  podia haver estat millor un any abans i 
aprovar el Sota Monestir, però no es va fer.    En tot cas, aquest document no 
perjudica cap govern que pugui governar posteriorment en aquest Ajuntament, per 
tant, donada la innocuïtat es va considerar que era oportú que es podia signar 
entre tots.” 
 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació de la Declaració d’intencions en relació a 
l’exclusió de finques de la futura reparcel�lació dels terrenys inclusos en els sectors 
NP4, UP5 i UP8 del TR del PGOU,  essent la votació de  9  vots a favor  (del grup 
municipal:  Convergència i Unió i Regidor no adscrit)  i  7 abstencions (dels grups 
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municipals:  Junts per Banyoles, CUP i Iniciativa per Catalunya Verds-Independents 
de Banyoles). 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria absoluta. 
 
3.3.- Donar compte del document “Estat actual, diagnosis i criteris 
generals dels recs de Banyoles”. 
Vist el document  “Estat actual, diagnosi i criteris generals -  “Pla Especial dels recs 
de Banyoles – 1a. part”, redactat pels arquitectes MD, JM i JC, l’objectiu del qual és 
analitzar el recorregut dels recs amb les seves ribes i completar l’estudi topogràfic 
que es va dur a terme sobre el plànol POLUX de 1990 i no només adaptar-lo a la 
nova topografia existent, sinó ampliar-lo a tota la xarxa en allò que sigui d’interès 
per assolir els objectius finals de pla especial. 
Per l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent  ACORD: 
Donar compte del document  “Estat actual, diagnosi i criteris generals -  “Pla 
Especial dels recs de Banyoles – 1a part”,  redactat pels arquitectes MD, JM i JC. 
 
Té la paraula el Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme,  i els diu: 
“Doncs, bé, això estaria una mica relacionat amb el que hem parlat abans. 
Avui es presenta una primera part del que ha de ser el Pla Especial de Recs de 
Banyoles. 
Aquest Pla Especial de Recs es va encarregar poc després dels debats del Sota 
Monestir. 
La veritat és que després d’haver presentat aquest primer document de diagnosi i 
criteris generals sobre els recs de Banyoles s’ha demorat més del que tocava.   
Després d’haver-nos presentat aquest primer document de diagnosi i criteris 
generals sobre els rec de Banyoles ha servit per donar-nos compte que està 
justificat que hagin trigat en facilitar-nos-ho, per la seva envergadura. 
En aquest document es fa un estudi molt detallat de tots els quilometres dels recs 
que travessen Banyoles, i, entenem que és un document clau, ara sí, per poder 
començar a redactar un Pla Especial de Recs. 
Per tant, el que es fa es posar a debatre i a disposició aquest document perquè 
durant aquests propers mesos, entenc que són els mesos previs i posteriors a les 
Eleccions Municipals, es pugui debatre, discutir i millorar el document i fer que sigui 
una bona base ja que després d’això s’encarregarà per regular l’ús dels recs de 
Banyoles. 
Per tant, aquest document no es porta a aprovació sinó que se’n dóna compte i es 
notifica a la ciutadania, ja que estarà penjat a la web, i que s’espera que hi hagin 
aportacions i que es puguin discutir.” 
 
Parla el Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   i els diu: 
“Això es el tot i és el res.    En aquest Pla hi ha molta cosa però no hi ha res, en  
concret.   Tot i que és la base per discutir de tot. 
A nosaltres ens preocupa, després dels processos que hem viscut, el del Sota 
Monestir o el del POUM, com pensa informar a la ciutadania d’aquest document i 
com pensa fomentar la participació perquè tothom pugui dir la seva d’aquest 
document. 
 
El Sr. Miquel Vilanova   contesta: 
“Doncs, haurem de pensar entre tots com ho fem. 
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Jo penso que primer s’hauria de debatre en el sí de la comissió que fem del Pla 
General. 
Però, jo crec que el primer element que havíem de fer és la reunió que varem fer 
l’altre dia amb els experts.   Amb la gent més lligada amb els treballs sobre els 
recs.   Jo penso que aquella comissió hauria d’anar funcionant. 
I per fer-ho arribar a la ciutadania penjar-ho a la web potser no és suficient.   Per 
tant, jo havia pensar també debatre-ho en aquelles jornades que es fan en la 
tardor o d’altres jornades similars, que a mi m’agraden molt, perquè són uns 
debats molt seriosos i que se’n treuen unes conclusions escrites que ens donen  
eines per anar treballant.” 
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,   
diu el següent: 
“El nostre grup polític ens alegrem que per fi tinguem enfilat en Pla de Recs.  
Creiem que és una peça clau per l’ordenació de la nostra Ciutat.  I, potser, amb 
aquest Pla de Recs abans no s’haurien fet bestieses malgastant mig milió d’euros 
com arreglar un tram de rec. 
També, creiem que hauríem de canviar aquesta tendència a les superfícies dures 
cap a tenir més natura per a la Ciutat, més verd, i més superfícies on l’aigua pugui 
penetrar.    I, sembla que aquest és l’objectiu que recull aquest Pla de Recs. 
El nostre grup polític creu que s’ha d’informar a la tota la Ciutat fent una audiència 
pública perquè la gent pugui fer aportacions i ho pugui entendre.” 
 
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    els diu: 
“Volem felicitar a l’equip redactor perquè han fet un treball molt detallat.   I, tant 
de bo l’haguéssim tingut anys enrere.  
Val a dir que, en aquesta ocasió hem de felicitar al Sr. Vilanova perquè s’ha d’estar 
molt al darrera amb l’equip redactor per tal de complir amb els terminis, tot i que 
per poc passem d’aquesta legislatura.  
Per tant, amb aquesta insistència tindrem aquest document.   una eina bàsica per 
tirar endavant no només el Pla Especial de Recs sinó també el POUM.    I, que sens 
dubte és una de les eines més essencials per modificar la fisonomia de la Ciutat de 
Banyoles.” 
 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
 
3.4.- Aprovació del Projecte LIFE + NATURA “Conservació de la fauna 
fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius 
Ter, Fluvià i Muga (LIFE12NAT/ES/001091) i del compromís per a 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Banyoles al Projecte LIFE. 
Vist el projecte LIFE + NATURA “Consevació de la fauna fluvial dinterès europeu a 
la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga 
(LIFE12NAT/ES/001091), que té l’acrònim de LIFE Potamo Fauna. 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic de medi ambient i el cap de servei de medi 
ambient i via pública de l’Ajuntament de Banyoles. 
Vist el compromís adquirit per l’Ajuntament de Banyoles en data 18 de setembre de 
2012, en la qual l’Ajuntament de Banyoles realitzarà una aportació econòmica en 
quatre períodes pressupostaris anuals amb un import de 10.000 €/any.  
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Per tot l’exposat,  es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
ACORDS: 
PRIMER.- APROVAR el Projecte LIFE + NATURA “Conservació de la fauna fluvial 
d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i 
Muga (LIFE12NAT/ES/001091), que té l’acrònim de LIFE Potamo Fauna, redactat 
pel Consorci de l’Estany, d’acord amb les especificacions subscrites en l’informe 
2015.XXX, que es transcriu a continuació: 

“Les dades generals del projecte són: 

Títol: Conservació de fauna fluvial d’interès europeu en xarxa Natura 2000 de les 
conques dels rius Ter, Fluvià i Muga 

Acrònim: LIFE Potamo Fauna 

Codi LIFE +: LIFE12 NAT/ES/001091 

Període d’execució: 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2017 

Cost total màxim elegible: 1.900.262,00 € 

Contribució financera de la Comissió Europea: L’ajut financer de la Comissió Europea 
es fixa en un 50% de les despeses elegibles, fins un màxim de 949.981,00 €. 

Beneficiari coordinador: Consorci de l’Estany (CES) 

Beneficiaris associats: Amics de la Tortuga de l’Albera (ATA-Albera); Consorci Alba-
Ter (AlbaTer); Forestal Catalana, SA (FC); Generalitat de Catalunya a través de la 
Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (GENCAT); i la Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea (UPV-EHU). 

Confinançadors: Aigües de Banyoles, SAU; Ajuntament de Banyoles; Ajuntament de 
Porqueres; Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i Diputació de Girona. 

Que l’objectiu general del projecte és recuperar la fauna de ribera (peixos, amfibis, crancs de 
riu, tortugues, així com musclos i cargols d’aigua dolça) dels espais de la Xarxa Natura 2000 
de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga, reforçant les poblacions amb exemplars criats en 
captivitat als centres de recuperació; també es volen eradicar les espècies exòtiques 
invasores, entre d’altres indrets a l’Espai Natural de l’Estany de Banyoles (codi ES5120008). 

Més en detall, el LIFE Potamo Fauna té aquests objectius concrets: 

• Recuperació directe de les principals poblacions d’Unio elogatulus i Austropotamobius 
pallipes en espais Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga, 
mitjançant reforços poblacionals amb exemplars de centres de reproducció en 
captivitat. 

• Recuperació directa puntual de la població d’Emys orbicularis a l’espai Xarxa Natura 
2000 Estany de Banyoles. 

• Expansió i consolidació de les poblacions de Vertigo moulinsiana i Vertigo Angustior a 
l’espai de la Xarxa Natura 2000 Estany de Banyoles, mitjançant translocacions dins el 
mateix lloc. 

• Millora de les poblacions de Barbus meridionalis en espais de la Xarxa Natuar 2000 
de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga, mitjançant translocacions intraconca. 

• Minimització de l’impacte de les tortuges i decàpodes exòtics exòtics sobre les 
pobacions d’Emys orbicularis mitjançant el control local de les seves poblacions. 

• Control demostratiu a gran escala dels peixos exòtics a l’Estany de Banyoles. 

• Minimització del risc de penetració a la conca del Ter del musclo zebrat, mitjançant la 
instal�lació d’una estació de desinfecció d’embarcacions. 
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• Divulgació a la població local dels valors de les espècies fluvials amenaçades i 
l’impacte de les espècies exòtiques invasores. 

Concretament, les accions recollides en el projecte LIFE Potamo, que tenen afectació al 
terme municipal de Banyoles, es divideixen en 3 grups: 

A. Accions preparatòries i redacció de protocols: 

A1.- Redacció de protocols per la reproducció en captivitat i els reforçaments 
poblacionals de nàiades. 

A2.- Redacció d’un protocol pel reforçament poblacional de barbs i bagres. 

A3.- Redacció de protocols per la reproducció en captivitat i els reforçaments 
poblacionals de tortugues (Emys orbicularis). 

A6.- Redacció d’un protocol pels reforçaments poblacionals de Vertigo moulinsiana i 
Vertigo angustior a Banyoles. 

A8.- Redacció d’un protocol per la posada en funcionament d’una estació mòbil de 
desinfecció del musclo zebra per les embarcacions a Banyoles. 

A9.- Redacció d’un protocol pel control de peixos exòtics a l’estany de Banyoles. 

C. Accions concretes de conservació: 

C1.- Reproducció en captivitat i reforçament poblacional d’Unio elongatulus. 

C2.- Reforçament poblacional de barbs i bagres i d’altres peixos susceptibles de ser 
hostes d’Unio elongatulus. 

C4.- Alliberament puntuals d’Emys orbicularis a l’Estany de Banyoles. 

C5.- Control de tortugues a l’Estany de Banyoles. 

C10.- Reforçament poblacional de Vertigo moulinsiana i Vertigo angustior a Banyoles. 

C11.- Creació i posada en funcionament d’una estació mòbil de desinfecció del musclo 
zebra per embarcacions a Banyoles. 

C12.- Control de peixos exòtics a l’Estany de Banyoles. 

D. Monitoratge i seguiment: 

D1.- Definició dels indicadors pels seguiments. 

D2.- Seguiments d’Unio elongatulus. 

D3.- Seguiment de Barbus meridionalis i altres peixos susceptibles de ser hostes  d’ Unio 
elongatulus, i de peixos exòtics. 

D4.- Seguiment de tortugues. 

D6.- Seguiment de Vertigos. 

E. Divulgació i comunicació: 

Que l’àmbit de l’esmentat projecte, circumscrit a l’Estany de Banyoles, estanyols i rieres 
d’entrada i recs de sortida, es troba inclòs en les següents normes de caràcter local: 

� Reglament d’Activitats de l’Estany (RAE) 
� Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’Entorn Immediat de l’Estany 

de Banyoles (PE Estany) 
 
Que respecte al RAE el projecte s’ha d’avenir amb el prescrit als articles següents del 
Reglament: 

Article 13.- Embarcacions a motor d’explosió. 
(...) Els patrons de les embarcacions han d’estar en possessió dels permisos 
corresponents i les embarcacions han de tenir subscrita pòlissa d’assegurances 
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pels danys que puguin causar a les aigües de l’Estany i al seu medi, així com a 
terceres persones. 
L’organització, la sortida i l’arribada estan radicades al Club Natació Banyoles. 
 
Article 16.- Activitats subaquàtiques. 
Només es podran realitzar les activitats subaquàtiques que tinguin finalitats 
científiques o d’estudi, d’excavacions arqueològiques, de neteja i manteniment 
(...). S’ha de determinar el seu àmbit d’actuació en cada cas, el qul ha de ser 
senyalitzat per sobre l’aigua de forma suficientment visible i amb una durada 
limitada i s’haurà de notificar als altres concessionaris de l’Estany als efectes 
oportuns. 
 
Article 25.- Activitats científiques. 
Necessiten d’un permís previ de l’Ajuntament, al qual han de facilitar un 
informe anterior i posterior dels aspectes de la investigació, per tal de tenir 
coneixement dels resultats obtinguts. 
 
Article 26.- Repoblacions faunístiques. 
En l’àmbit del present reglament no es permet realitzar tant a particulars om a 
entitats o administracions públiques cap mena de modificació de la fauna, 
sense comptar amb la corresponent autorització municipal i salvant el dret 
d’altres autoritzacions administratives. 
Amb la finalitat d’evitar desequilibris biològics, i la introducció de malalties i 
epizoòties en les poblacions naturals, queda prohibit l’alliberament i la 
introducció d’espècies autòctones, exòtiques o introduïdes de peixos i altres 
organismes de la fauna, sense autorització prèvia de l’Ajuntament de Banyoles 
i de l’administració competent en la matèria de medi natural, i salvant el dret 
d’altres autoritzacions administratives, i avalades er un estudi de viabilitat, 
necessitat i impacte. 
 
Article 27.- Repoblacions vegetals. 
En l’àmbit del present Reglament no es permet realitzar, tant a particulars 
com a entitats o administracions públiques, cap mena de modificació de la 
vegetació, si no es compta amb la corresponent autorització municipal i dels 
altres organismes competents. 
Les repoblacions s’han de fer amb planta autòctona, compatible genèticament 
amb la de l’Estany. La revegetació o enjardinament que comporti una retirada prèvia 
d’espècies vegetals invasores i generi restes vegetals d’aquestes, aquestes deixalles 
s’hauran de gestionar de manera que no comportin noves colonitzacions en el medi 
natural. 

 
Que respecte el Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’estany defineix que 
l’àmbit d’actuació del projecte LIFE Potamo forma part del Sector de l’Estany, ja que l’àrea 
de treball del projecte no inclou la totalitat de l’espai natural, sinó que el projecte es centra 
exclusivament en les masses d’aigua, concretament la de l’Estany de Banyoles i els estanyols 
i recs i rieres del seu entorn en què hi viuen les espècies aquàtiques objectes del projecte 
LIFE Potamo. 
Per tant, serà d’aplicació els articles dels articles 2 a 15 de la normativa urbanística de 
l’esmentat Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’Estany, posant especial 
atenció els articles 4 de flora, l’article 5 de Gea, l’article 6 de Fauna, l’article 7 de pesca i 
repoblacions i l’article 13.c, 13.f, 13.g i 13.i. 
SEGON.- APROVAR el compromís adquirit per l’Ajuntament de Banyoles en data 18 
de setembre de 2012, en el qual l’Ajuntament de Banyoles realitzarà una aportació 
econòmica en quatre períodes pressupostaris anuals (2015, 2016, 2017 i 2018) 
amb un import de 10.000 €/any amb un total de 40.000 €. 
TERCER.- COMUNICAR aquesta resolució al Consorci de l’Estany, als efectes 
corresponents. 



 

 

 

01020101.2015.002.pdf 

 
El Sr. Alcalde   intervé i els diu: 
“Jo penso que en aquesta cas no hi ha d’haver discussió.   Hi ha el Projecte LIFE i el 
compromís signat per mi mateix per a la seva aportació econòmica. 
Per tant, jo crec que hi estan tots d’acord.” 
 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ Aprovació del Projecte LIFE + NATURA 
“Conservació de la fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les 
conques dels rius Ter, Fluvià i Muga (LIFE12NAT/ES/001091) i del compromís per a 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Banyoles al Projecte LIFE. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
 
COMISSIO INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I HISENDA 
4.1.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'exercici de 2014. 
Atès que la Liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici de 
2014, ha estat aprovada per aquesta Alcaldia, amb el Decret núm. 2015.479, de 
data 10 de febrer de 2015, i els Romanents de crèdit han estat aprovats amb el 
Decret núm. 2015480, de data 10 de febrer de 2015. 
ES PROPOSA: 
Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de la Liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament, de l’exercici de 2014, de conformitat amb l’article 193.4 del R.D.L. 
2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
El Sr. Alcalde   en dóna una explicació: 
“En tot cas, aquest Decret d’Alcaldia ja ha estat explicat. 
El romanent de tresoreria és positiu.   I, hi ha una partida de majors ingressos. 
Hi ha un grau d’execució molt alt i hi ha i una previsió d’insolvències que cobreix el 
54,5% del deute pendent d’exercicis tancats.   
Llavors, tenim un deute d’ 1 milió i mig d’euros per part de la Generalitat de 
Catalunya.   Això fa que la -Capacitat de finançament positiva- només sigui de 91 
mil euros.   Per tant, que si no hi hagués hagut un resultat en aquest sentit 
l’Ajuntament s’hagués vist en l’obligació de fer un Pla Econòmic financer d’acord 
amb el que marca la nova llei, per molt que nosaltres no hi estiguem d’acord.   I, 
només per la situació -d’escanyament financer o de tresoreria- que té la pròpia 
Generalitat de Catalunya. 
Per tant, la veritat és que això ens permetrà reduir l’operació de crèdit de menor 
quantia del que es va pressupostar. 
Es continua en què, no s’han incrementat els impostos, no s’han pagat 
contribucions especials, no s’han cobrat contribucions especials, s’ha pagat a menys 
de 30 dies i hi ha hagut sobretot una bona gestió d’estalvi per part de totes les 
àrees, i, no només dels que estem aquí en el Plenari sinó també per part de tots els 
treballadors i treballadores d’aquesta Casa;  a qui cal agrair i felicitar-los. 
I, això és el que avui se’ns dóna compte.   Tenim una ràtio financera de 450,00 
euros per habitant en què tancarem aquest any, i, uns interessos de 7,12 euros per 
habitant quan havíem estat al voltant de 32,00 euros. 
També, s’incorpora un Decret d’Alcaldia d’un romanent de crèdit que són aquells 
diners que es traspassen d’un any a l’altre.   Abans havien estat xifres molt 
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importants però ara per tal de complir amb la Regla de la Despesa i no haver fer un 
Pla Econòmic Financer ha passat a 600 mil euros de l’any 2014 i per l’any 2015.  
Per tant, d’aquesta manera esperem que sense haver de fer un Pla Econòmic 
Financer aquest Ajuntament pugui passar-hi molt de temps.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   diu: 
“Només vull valorar el donar compte. 
Primer, agrair l’Informe d’Intervenció que tot i que és llarg és bastant fàcil 
d’entendre. 
Hi haurien dues valoracions.   Una econòmica i una social. 
Avui toca la valoració econòmica, la social la deixaré apart.  És evident que els 
números es tanquen en positiu, molt bé !.   Sempre hem dit el mateix, ho fan bé 
però si ho fessin recaptant millor, i, aplicant la tarificació social;  imaginin-se com 
de contents estaríem. 
Per tant, la nostra critica és que ens hauríem de plantejar aplicar una tarificació 
social amb els impostos i les taxes de l’Ajuntament de Banyoles.   Quins resultats 
tindria. 
En segon lloc.   Em preocupen algunes intervencions del Sr. Alcalde.   Quan diu, –
Ens deuen...,  i la resposta és, jo aniré, jo demanaré, jo faré...- 
Ho dic amb total simpatia.    Els diners no els deuen a vostè, els deuen a tots els  
banyolins i banyolines.   Per tant, els diners que deu la Generalitat de Catalunya els 
deu a tothom. 
Faig un prec.   Fem un acord negociat.   Tots els grups d’aquí tenim representació 
al Parlament de Catalunya.   Fem una proposta escrita i reclamem a la Generalitat 
de Catalunya que nosaltres volem aquest milió mig d’euros.  Perquè, com diu, són 
molts els Ajuntaments de Catalunya que viuen en dificultats econòmiques degut al 
mal finançament que té la Generalitat de Catalunya. 
 
També.  M’agradaria saber, l’Informe d’Intervenció està molt bé, però, al final, a les 
conclusions hi ha un apartat que voldria saber si l’equip de govern el comparteix. 
La conclusió número 9) que diu: -S’han reorganitzat els serveis cercant economies 
d’escala en l’àmbit comarcal evitant duplicitats-, fins aquí molt bé, però, diu, -
caldrà aprofundir-hi molt més fins i tot en la coordinació amb ONG’s que col�laboren 
en la prestació de serveis socials-.    En aquesta frase final hi traspua una manera 
de fer política social que a aquest grup municipal no li agrada pel que representa.   
Que les ONG’s facin de serveis socials.   Posar pegats.  La política social és una 
altra cosa. 
Per tant, a mi m’agradaria saber si l’equip de govern comparteix aquesta –coletilla- 
de la conclusió número 9) ?. 
 
Parla el Sr. Alcalde.     I, li diu:   “Doncs, bé.   D’aquesta valoració econòmica que 
vostè en fa és evident que s’ha portat bé.   Amb això hi estem d’acord. 
Sobre la tarificació social.   Sempre ho hem dit, les ordenances ho marquen i 
s’ajuda amb el que calgui.    Amb això no coincidim amb vostè;  nosaltres ho fem 
d’una altra manera. 
 
I, està clar que no ha estat mai la meva intenció apropiar-me de res.   Quan parlem 
d’algun tema i parlem de l’Ajuntament de Banyoles, parlem de la Ciutat de 
Banyoles.   Per tant, no li donaré més importància de la que vostè li vulgui donar. 
 



 

 

 

01020101.2015.002.pdf 

Llavors, no és la qüestió que les forces politiques fem una proposta a la Generalitat 
de Catalunya.    La veritat és que si la Generalitat no reconeix el deute és perquè 
no té la tresoreria suficient per poder-ho fer. 
Jo vaig manifestar que aquest deute és vingut del Pla de Barris i que hi ha 
pagament pendents de l’any 2011.   Però, clar, el que no es pot solucionar és un 
problema com pot ser la tresoreria de la Generalitat de Catalunya. 
I sobre la conclusió número 9) de l’Informe d’Intervenció no em toca a mi 
respondre perquè no el signo jo mateix, és de l’Interventor Municipal.” 
 
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,   diu: 
“Simplement.   Lligat amb això.   Fa unes tres setmanes s’anunciaven les inversions 
dels propers tres anys;  al voltant de 7 milions d’euros. 
I, avui se’ns diu que per només uns 90 mil euros, és a dir, que si la Generalitat en 
comptes de deure -1,5- degués -1,592- podríem estar en un Pla Econòmic 
Financer.   És així ?.” 
 
El Sr. Alcalde   li contesta el següent: 
“Sí.  Però, no ens exclouria en cap cas de fer aquestes inversions.  
El Pla Econòmic Financer voldria dir algun tema ordinari.    I, ens està dient que 
l’equilibri pressupostari es pot trencar amb termes del sistema europeu de  
comptabilitat, però, no amb el sistema habitual.   I marca quines són les inversions 
sostenibles que són 91 mil euros.    La resta és de lliure disposició. 
I, no impedeix complir amb les accions de l’exercici 2015, permetrà pressupostar 
les del 2016 i permetrà, segurament, pressupostar les del 2017.   I, si s’ha fet 
d’aquesta manera és perquè és una exigència de la llei i no perquè sigui un caprici 
d’aquest govern.” 
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 
 
 
COMISSIO INFORMATIVA DE SEGURETAT, MOBILITAT, SERVEIS PUBLICS I 
VIA PUBLICA 
5.1.- Reconeixement formal de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de Banyoles. 
Atès que el dia 4 de febrer de 2015 (R.G.E 1531), ha tingut entrada en el Registre 
General de la Corporació una sol�licitud d’inscripció al registre municipal d’entitats 
de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Banyoles. 
Atès que el dia 22 de gener de 2015 s’ha dictat resolució de la Directora dels 
Serveis Territorials de Justícia, conforme s’inscriu a la Secció primera del Registre 
d’Associacions de la Generalitat l’associació anomenada “Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Banyoles”, de Banyoles (Girona), inscripció 55.350. 
Atès que la documentació presentada per l’associació és suficient i adequada. 
Atès que d’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts, els fins de l’associació són: 
- la col�laboració desinteressada en tasques de protecció civil en el municipi de 
Banyoles. 
Atès que es voluntat de l’esmentada associació formalitzar inscripció en el Registre 
Especial de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya. 
Atès que per poder realitzar aquest darrer tràmit cal acord de Ple conforme es 
reconeix l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. 
Per tot l’explicitat, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 



 

 

 

01020101.2015.002.pdf 

Primer. Reconèixer formalment l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Banyoles, perquè pugui desenvolupar de forma plena els seus fins fundacionals. 
Segon. Nomenar com a voluntaris de protecció civil els membres de l’associació que 
seguidament es relacionen, que han superat el curs de formació impartit per la 
Direcció General de Protecció Civil: 
 
Nom DNI 

AG,V  

MM,FJ  

AG,J  

LdB,F  

HÁ,Ll  
 
Tercer. L’Ajuntament de Banyoles es compromet a ésser el prenedor de les 
assegurances de responsabilitat civil personal i d’accidents dels voluntaris de 
l’associació. 
Quart. Notificar el present acord a l’esmentada associació i a la Direcció General de 
Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Lluís Costabella Portella, Regidor de Seguretat, Mobilitat, Serveis 
Públics i Via Pública,   diu el següent: 
“Degut a les necessitats de la nostra Ciutat i després de diferents consultes i 
propostes portem a aprovació la creació formal de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil.  
Hem de pensar que aquest voluntariat pot ajudar molt en diferents incidents de la 
nostra Ciutat, ja siguin incidents meteorològics, com aigua o neu, com incendis o  
com proves esportives i tantes altres coses. 
Esperem que siguin uns grans col�laboradors per a la nostra Ciutat i que siguin una 
gran ajuda per al Servei de la Policia Local.   Són gent que ha estat formada amb 
els cursos pertinents fets a la Direcció General de Protecció Civil, del Departament 
d’Interior de Girona, i que la majoria d’ells ja venen del món social.” 
 
Parla el Sr. Alcalde   i els diu: 
“Dono la benvinguda als cinc membres de l’associació que estan en el públic.  I, 
només em cal donar l’agraïment a aquesta gent perquè no deixa de ser un 
voluntariat en aquest sentit, i, una iniciativa que ells ens han manifestat des del 
primer moment. 
Els cinc han estat iniciadors del projecte.   Ara, ja hi ha 10 o 12 persones més que 
estan fent el curs i que s’incorporaran en aquest projecte. 
Des de Protecció Civil se’ns ha recomanat que això es bo portar-ho a terme i que a 
partir d’aquí s’haurà de fer el conveni pertinent entre l’Ajuntament i l’Associació.” 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu: 
“Aprofitant que hi ha les persones que hi han iniciat, aquí, felicitar als voluntaris i 
voluntàries.   I, felicitar a l’entitat en general. 
Que tinguin molta feina de la bona;  de la dolenta que no en tinguem ni una, i,  
molts encerts en nom d’Iniciativa.” 
 
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP,   diu: 
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“Nosaltres, en el mateix sentit.   Com també ho és pels agents de protecció forestal 
que no eren reconeguts per la Generalitat i que a la llarga ha acabat havent-hi una 
coordinació, en molts de casos.  
Doncs, una entitat més a la Ciutat que esperem sigui de bon profit.” 
 
I, el Sr. Alcalde   els diu: 
“Esperem que aquesta col�laboració hi serà. 
Doncs, moltes gràcies per estar aquí i esperem que sigui per fer moltes 
col�laboracions en positiu, com hem dit.” 
 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’aprovació del  Reconeixement formal de 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Banyoles. 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per unanimitat. 
 
 
 
CONTROL DELS ORGANS DE LA CORPORACIÓ:  PRECS, PEGUNTES I 
MOCIONS 
 
 
6.1.- Moció dels grups municipals ICV-IdB-E i CUP, a petició de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Banyoles a l’Ajuntament de 
Banyoles, de rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana. 
Atès que el Congrés dels Diputats ha aprovat Llei  de Seguretat Ciutadana contra el 
qual ja s'han pronunciat partits polítics de l'oposició, sindicats, magistrats, advocats 
penalistes i nombroses organitzacions socials.  
Atès que aquest projecte de llei regula infraccions que es qualificaran com a  faltes 
lleus, greus o molt greus i que seran sancionades amb multes  d’entre els 100 € i 
els 600.000 €, barrejant des de la  inducció al consum de drogues o el comerç 
d'armes, amb  l'assistència a manifestacions o la celebració d'espectacles que no 
comptin amb la deguda autorització.  
Atès que vint-i-un anys després de l'aprovació de la polèmica Llei  de Seguretat 
Ciutadana 1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que  el Tribunal Constitucional 
va revocar una gran part del seu articulat, el Govern del PP ha presentat una 
reforma encara més regressiva pel què fa als drets civils i lliberats ciutadanes, i que 
substituirà la llei del 92.  
Atès que es tracta d’un text redactat en paral�lel a la reforma del Codi Penal,  
també de marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de 
la majoria de les infraccions penals  tipificades com a mancades, que amb la nova 
Llei de Seguretat Ciutadana  passarien a considerar-se infraccions administratives 
de caràcter molt greu, greu o lleu.  
La discrecionalitat que li atorga a l'administració a l'hora d'establir  sancions, 
l'elevada quantia de les mateixes, que en el cas  de les infraccions molt greus 
podrien arribar als 600.000 €, i la  fixació en la regulació de conductes habituals en 
les protestes ciutadanes, defineixen a aquesta Llei com la “Llei Mordassa”. 
S'habilita, per  tant, un procediment administratiu que legalitza la criminalització i  
persecució de les mobilitzacions i crea un instrument governamental, per 
impossibilitar drets democràtics bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació 
que recull la Constitució com a drets fonamentals.  
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Les conseqüències del nou text proposat pel Govern significaran  que l'acampada 
del 15-M prèvia a les eleccions de 2011, un concert de solidaritat que no compti 
amb tots els permisos, participar en accions de la PAH per impedir un 
desnonament, discutir amb un agent de l'autoritat  perquè es nega a identificar-se 
o perquè se li recrimina una actuació il�legítima, despenjar una pancarta en un 
edifici públic o la difusió d'una concentració de protesta per una detenció, seran 
objecte de sancions. A més, en ser sancions administratives la càrrega de la prova 
s'inverteix i ha de ser l'acusat el que demostri la seva innocència en prevaler el 
testimoniatge d'un agent de l'autoritat.  
Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei, 
ens indica que aquest projecte de “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat 
ciutadana en l'òrbita del vell concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció 
democràtica de la seguretat.  
Atesa la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d’expressió, reunió i 
manifestació, el dret de comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela 
judicial efectiva, el dret a les garanties processals, els drets de llibertat sindical i de 
vaga, el dret a la intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica, amb prohibició 
expressa de tota actuació administrativa discrecional, arbitrària o discriminatòria, i 
rebutja els intents de qualsevol govern de restringir injustificadament l’abast 
d’aquests drets i llibertats fonamentals per mitjà d’iniciatives legislatives.  
Atès que les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la 
protecció de la seguretat ciutadana no s’han d’emprar per a restringir d’una manera 
arbitrària i injustificada l’exercici de drets fonamentals vinculats a la participació 
política dels ciutadans. 
Atès que la democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats 
públiques, i no una restricció de les mateixes. El delicte es combat de forma 
integral, amb educació, amb promoure una vida digna, amb eliminar les diferències 
socials, amb bones polítiques de reinserció  i amb unes institucions que treballin en 
la prevenció, no en el càstig.  
Atès que aquesta Llei, reiterativa a regular  conductes que ja tipificava el codi 
penal, i creadora d'un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats 
públiques, és  inadmissible en un entorn democràtic.  
Per tot l'anterior, proposem els següents  ACORDS:  
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol, la retirada immediata de la Llei de 
Seguretat Ciutadana.  
Segon.- Mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat 
restringir d’una manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les 
reivindicacions dels ciutadans, posa en risc l’exercici dels drets i llibertats 
fonamentals, vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica i envaeix 
clarament de competències pròpies del Govern de la Generalitat i dels ens locals. 
Tercer.- Mostrar el compromís d’aquest consistori en el compliment de la legalitat 
vigent, les funcions de vetllar per la seguretat pública, quan a Catalunya són 
competència del Cos de Mossos d’Esquadra en coordinació amb les policies locals, i 
mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials siguin 
instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social. 
Quart.- Exigir la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor 
de la Llei de Seguretat Ciutadana, de postulats preconstitucionals, i que són 
inconcebibles en una democràcia. 
Cinquè.- Donar trasllat d'aquest acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al Ministeri de l'Interior i a la Conselleria de l’Interior. 
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El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu el següent: 
“Aquesta moció la presenta Iniciativa i la CUP però ho fan en nom de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca. 
Cal recordar que en aquest mandat no ens hem posat d’acord de fer un nou 
reglament, un nou ROM, per tal que les entitats puguin presentar una moció 
directament sense haver de passar pels partits polítics. 
El nostre grup votarà a favor de la moció perquè estem d’acord en tots els seus 
punt. 
No podem acceptar una llei que fa moltes passes enrera en la llibertat de 
l’expressió sigui quina sigui.   I, també a favor d’exigir la dimissió d’un Ministre que 
no ho diu aquí però que ho diré jo amb totes les conseqüències.   Diu que se’n va a 
pensar i a reflexionar al  -Valle de los Caídos-.    Per tant, un Ministre de l’Interior 
amb caire feixista i que recorda moments preterits quan deien allò de -la calle es 
mía- i feien el que volien. 
Per tant, hi donarem suport com no pot ser de cap altre manera.” 
 
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,  
els diu: 
“Des del nostre grup polític també donarem suport a la moció. 
I, potser, avui és un dia representatiu per presentar aquesta moció tenint en 
compte el que va passar el -23F-;  i la idea del PP que en té de la seva –España-, 
on no hi hagi queixes, on no hi hagi mobilitzacions i on no hi hagi cap mena 
d’opinió. 
Una forma que té la dreta de funcionar tant aquí com a la resta d’Europa i que és 
molt preocupant.  
Per tot això, el nostre grup polític votarà a favor d’aquesta moció i totalment 
d’acord amb tots els punts.” 
 
Parla el Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu el següent: 
“Hem de mirar de trobar mecanismes per debatre aquestes mocions, no en el Ple,  
sinó d’una manera prèvia i poder-les modificar.   Participant-hi tots d’una manera 
més activa. 
També nosaltres hi donarem suport.” 
 
Intervé el Sr. Miquel Vilanova Cullell, Portaveu del grup municipal de CiU,   
i diu el següent: 
“L’equip de govern ha parlat abans amb el Sr. Luengo.   Hem estat discutint la 
possibilitat de canviar un punt d’aquesta moció, però, no ha estat possible. 
L’entitat que proposa la moció prefereix que s’aprovi amb el redactat tal i qual està 
escrita. 
La nostra voluntat és que s’aprovi la moció perquè hi estem d’acord en el sentit 
general de tota la moció. 
Hi ha un punt que es demana la dimissió del Ministre d’Interior.   No hi estem 
d’acord.   Nosaltres per norma no hem exigit mai dimissions ni hem estat mai a 
favor de declarar persones -non grates-, per poc que ens agradin les seves 
opinions. 
Del que es tracta és de demanar que es retiri la llei.   Els Ministres han de dimitir 
per altres qüestions, com per corrupció, per un principi bàsic de la Democràcia i no 
per qüestions politiques. 
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Nosaltres, en aquest cas, ens abstindrem, amb la voluntat que aquesta abstenció 
serveixi perquè s’aprovi.” 
 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació  de la Moció dels grups municipals ICV-
IdB-E i CUP, a petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Banyoles a 
l’Ajuntament de Banyoles, de rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana,  essent la 
votació de  9  abstencions  (del grup municipal:  Convergència i Unió i Regidor no 
adscrit)  i  7 vots a favor (dels grups municipals:  Junts per Banyoles, CUP i 
Iniciativa per Catalunya Verds-Independents de Banyoles). 
 
El Ple de la Corporació ho aprova per majoria simple. 
 
 
6.2.- Proposició del Grup Municipal de ICV-IdB i la CUP de suport a la 
Iniciativa Legislativa Popular que presenten l'Observatori DESC, les 
Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la 
Pobresa Energètica de Mesures Urgents per fer front a l'emergència 
Habitacional i a la Pobresa Energètica a petició de la Plataforma d'Afectats 
per la Hipoteca de Banyoles. 
 
El Sr. Alcalde   els diu: 
“Sobre aquesta moció, aquesta proposició, hem parlat amb el Sr. Luengo, després 
d’haver parlat ell amb la gent de la PAH, i hi haurien algunes modificacions en les 
propostes d’acord, punts 1), 3) i 4).   Les quals ja figuren transcrites aquí en 
aquesta moció. 
El primer punt queda tal i com consta en la moció aquí transcrita.   El segon punt, 
queda amb el mateix redactat presentat.   I, el tercer i quart punts, queden tal i 
com consten en la moció aquí transcrita.”       
 
Exposició de motius. 
Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi 
econòmica. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen 
tots els seus membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés.  
Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. 
El sobreendeutament hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més 
punyents. Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes amb 
major nombre d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del 
Consell General del Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 98.040 
procediments d’execucions hipotecàries. En molts casos, aquest procediments 
comporten no només la pèrdua de l’habitatge habitual sinó també l’adquisició d’un 
deute exorbitant amb les entitats financeres. A la problemàtica de les execucions 
hipotecàries s’hi afegeixen les dificultats per fer front al pagament del lloguer. 
Segons dades judicials, l’any 2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es van 
produir a Catalunya van estar relacionats amb l’impagament del lloguer.  
Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d’un 
mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc 
d’habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 
30.000 -un 1% del parc habitacional-, front al 18% de què disposen els països de 
l’entorn europeu. L’exigua proporció d’habitatges econòmicament accessibles 
contrasta amb els 448.356 pisos buits -13% del parc-, que segons l’Institut 
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Nacional Estadística es concentren a Catalunya. En aquest context, no és 
d’estranyar que cada cop siguin més nombroses les ocupacions de pisos buits per 
part de famílies incapaces de fer front al pagament de l’habitatge. 
Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la 
dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i 
aigua. Els preus d’accés aquest subministraments s’han tornat inassequibles per a 
la població. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. El Síndic de 
Greuges a l’Informe sobre La Pobresa Energètica a Catalunya d’octubre de 2013 
documenta els impactes socials, sanitaris i medioambientals de la pobresa 
energètica, i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al 
pagament de factures de la llar. El mateix informe recorda que Segons l’Enquesta 
de condicions de vida corresponent al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars –un 
6,9% del total– que no poden assumir la despesa de mantenir l’habitatge a una 
temperatura adequada.  
Segons dades de l’Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, s’ha passat de 27.359 expedients de suspensió del 
subministrament d’aigua el 2011 a 72.039, el 2012. Les dificultats per fer front al 
pagament de l’habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la pèrdua de 
vides humanes.  
El creixement d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que 
reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per 
entitats financeres i empreses de subministraments. Les cinc entitats financeres 
més grans de l’Estat espanyol —Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell— 
van tancar 2013 amb un benefici de 7.674 milions. Cal recordar, igualment, que 
des de que va començar la crisi les administracions públiques han transferit al 
voltant de 165.000 milions d’euros a les entitats financeres. L’Informe Emergencia 
Habitacional en el Estado Español de l’Observatori DESC i la PAH mostrava com 
algunes de les entitats que més desnonen són precisament les que han concentrat 
la major part d’ajudes públiques. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha xifrat 
en 80.000 els pisos buits nous a estrenar que resten buits a Catalunya. Aquest 
diagnòstic es pot estendre també a les empreses de subministrament energètic. 
Durant els 3 primers trimestres de 2013, l’oligopoli elèctric que opera a l’estat 
espanyol (Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON Espanya i EDP) va obtenir 
7.638 M€ de benefici, el doble  que el de les elèctriques europees. Només Endesa, 
principal empresa distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 1.879 M€ de 
benefici l’any 2013.  
II 
La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques bàsiques 
contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits pel Regne d’Espanya i 
per la Generalitat de Catalunya.  
La Declaració Universal dels Drets Humans y el Pacte Internacional de Drets 
Econòmics Socials i Culturals, a l’article 11, reconeix “el dret de tothom a un nivell 
de vida adequat per a ell i per a la seva família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i 
l'habitatge, i una millora contínua de condicions d'existència”. 
Segons l’Observació General nº 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(DESC) de Nacions Unides, el contingut del dret a l’habitatge comprèn l’accés 
permanent a “recursos naturals i comuns, a aigua potable, a energia per la cuina, la 
calefacció i la llum”. De fet el dret a l’aigua i al sanejament es troben reconeguts a 
l’Observació General nº 15. L’Observació General nº 7, per la seva banda, incorpora 
com a contingut del dret a l’habitatge la protecció contra els desnonaments 
forçosos, i l’obligació de què els poders públics garanteixin el reallotjament adequat 
de les persones sense recursos que es vegin afectades per un desnonament.  
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Aquests continguts generen diferents tipus d’obligacions per a les administracions 
públiques. En primer lloc, han de fer “tots els esforços, fins al màxim de recursos 
disponibles” per satisfer-los, atorgant prioritat als “col�lectius més vulnerables”. En 
segon terme, han d’assegurar-los no només davant l’administració sinó també front 
a abusos provinents de particulars. (Observació General nº3).  
Molts d’aquests drets i d’aquestes obligacions es troben recollits també a la 
Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’article 47 de la 
Constitució espanyola reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l’obligació 
dels poders públics d’impedir l’especulació. Junt al deure de combatre l’especulació, 
els poders públics han de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera 
anti-social (article 33) i subordina tota la riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat 
“a l’interès general”. Aquesta obligació és especialment rellevant tractant-se 
d’entitats financeres i empreses que presten serveis econòmics d’interès general, 
sobretot quan han estat beneficiàries d’ajuts i subvencions públiques.   
També l’article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que totes les 
persones tenen dret a viure lliures de situacions “d’explotació i maltractaments”, 
com les que, de facto, comporten la manca d’un habitatge digne, el 
sobreendeutament o la impossibilitat  d’accés a subministraments bàsics d’aigua, 
llum i gas. L’article 30, de fet, determina que “totes les persones tenen dret a 
accedir en condicions d’igualtat als serveis d’interès general”. Per la seva banda, i a 
l’igual que el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, l’article 
42.3 de l’Estatut obliga els poders públics a “vetllar per la dignitat, la seguretat i la 
protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables”. 
Ja en el marc de la legislació autonòmica, la protecció del dret a l’habitatge i 
l’obligació d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi l’habitatge buit, està 
contemplada a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. L’article 
4 d’aquesta llei, de fet, determina que el “conjunt d'activitats vinculades amb el 
proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials” es configuri “com un servei 
d'interès general per assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els 
ciutadans”. La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fa el 
mateix en relació als subministraments bàsics als seus articles 251 i 252.  
 
III 
Text articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit 
per la Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 d'octubre de 2014. 
Art. 1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat 
amb l’habitatge habitual 
Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir mecanismes 
destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les famílies, i en 
especial els deutes derivats de l’habitatge habitual. Mitjançant la regulació d'un 
procediment extrajudicial i, si escau, la d'un procediment judicial, per tal de donar 
solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la persona física 
consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en el fet que el 
dret de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i és objecte d'una 
especial protecció, conforme preveu l'article 121,1 de la Llei 22/2010 de 20 de 
juliol, reguladora del Codi de Consum de Catalunya. Aquest procediments es 
regularan sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària i concursal.  
A l'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones 
físiques que reuneixin les condicions previstes a l’art. 111,2.a de la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 
Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una 
situació d’insolvència derivada del pagament de l’habitatge poden iniciar els 
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procediments regulats. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones 
físiques residents a Catalunya. 
La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol�licitar un procediment 
extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament derivades d’una 
relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de sobreeendetament, 
subjectes al procediment administratiu, amb àmplies facultats de decisió atorgades 
(incloent la capacitat d’establir un pla de pagaments o de reestructuració del deute) 
i subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà reglamentàriament en el 
termini de tres mesos el procediment i el funcionament de les comissions de 
sobreendeutament. El deutor no podrà sol�licitar la intervenció de la comissió de 
sobreendeutament si es troba immers en un procediment judicial concursal, així 
mateix l’inici a posteriori d’un procediment d’aquesta naturalesa haurà de ser 
comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant 
ella.    
En el supòsit que no s’arribi a un acord per la via extrajudicial s’iniciarà un 
procediment judicial simplificat en el què es buscaran les fórmules adequades per la 
satisfacció dels deutes. Aquest procediment judicial simplificat s’iniciarà per la 
persona física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu, 
així com una proposta de pla de pagaments. El jutge, analitzades les circumstàncies 
del sobreendeutament de la persona física consumidora, la seva bona fe, les raons 
per les quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb acord i el pla de 
pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no s’assoleixi acord, 
si en el termini de 2 anys no s’han pogut satisfer els deutes ni s’ha acordat un pla 
de pagament, s’iniciarà la liquidació dels actius per fer front als deutes. Aquesta 
liquidació tindrà una durada màxima d’un any i un cop finalitzada el jutge acordarà 
la cancel�lació del passiu no satisfet. 
 
Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació 
de manca d’habitatge.  
1. Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament 
continuïn en situació de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de 
l’habitatge executat durant un mínim de 3 anys. 
2. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer 
front al pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge  per  
un mínim  de 3 anys, quan aquest  sigui propietat de persones jurídiques en les 
seves diferents formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries, fons 
voltors, entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració 
bancària i entitats immobiliàries. 
3. Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer 
front al pagament del lloguer d’habitatges propietat de persones físiques gaudiran 
dels ajuts que evitin el desallotjament.  
4. Les administracions públiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el 
reallotjament adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer 
efectiu el desnonament.  
 
Article 3. Mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la situació d’exclusió 
habitacional. 
Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l’accés a 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de 
vulnerabilitat mentre duri aquesta situació i com a mínim durant 3 anys. 
Com a principi de precaució s’establirà un protocol obligat de comunicació i 
intervenció prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a 
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evitar el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de 
recursos econòmics de les famílies afectades. 
Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb les 
companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal 
d’establir línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums 
mínims de les persones en situació de vulnerabilitat.   
Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació 
d’habitatge assequible 
1. L’Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en 
situació de vulnerabilitat durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans 
d’entitats financeres i agències associades, fons d’inversió i entitats de gestió 
d’actius que romanguin en desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 
anys.  
2. Aquest procediment s’aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de 
gestió d’actius que hagin rebut ajuts públics. 
Article 5: Despeses destinades a habitatge 
1. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2, 3, i 4 les 
despeses en matèria d’habitatge i de subministres bàsics no podran comportar més 
d’un 30% dels ingressos familiars disponibles. 
 
Per tot això el grup Municipal de ICV-IdB i la CUP de l'Ajuntament de Banyoles sota 
signant, a petició de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Banyoles, proposa 
al ple de la corporació els acords següents: 
1. Prendre un compromís clar a través d’aquesta moció per fer front a 

l’emergència habitacional i a la pobresa energètica a la Ciutat de Banyoles. 
2. Donar suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a 

l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de 
Catalunya per l'Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de 
Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica. 

3. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a 
facilitar la recollida de signatures de la ILP, d’acord amb la legislació vigent i  
disponibilitats. 

4. Convocar el Consell Econòmic i Social per proposar l’organització d’actes i 
accions de difusió i suport a la ILP. 

 
 
El Sr. Alcalde sotmet a votació l’ aprovació  de la Proposició del Grup Municipal de 
ICV-IdB i la CUP de suport a la Iniciativa Legislativa Popular que presenten 
l'Observatori DESC, les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya i 
l'Aliança contra la Pobresa Energètica de Mesures Urgents per fer front a 
l'emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica a petició de la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca de Banyoles. 
 
El Ple de la Corporació aprova la Moció per unanimitat. 
 
 
El Sr. Alcalde   dóna la paraula als grups municipals per formular   Precs i 
Preguntes. 
 
 
El Sr. Joan Luengo Sala, Portaveu del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds-Independents de Banyoles,   els diu: 
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“La primera pregunta és sobre una notícia que va sortir fa uns dies, el dia 11 
d’aquest mes, i és en relació a un cadells de gossos trobats a l’Abocador Comarcal 
del Pla de l’Estany. 
Aquest grup municipal el dia després d’assabentar-se’n va fer arribar una carta al 
Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Banyoles, com també, a l’Àrea de 
Medi Ambient del Consell Comarcal, demanant que l’Ajuntament revisi les 
ordenances municipals o comarcals per veure què podia millorar per no trobar-nos 
mai més amb una situació com aquesta. 
I que, tant l’Ajuntament com el Consell Comarcal fossin denunciant d’’aquest fet. 
L’abocador està en el municipi de Banyoles i per això ja hi ha tres infraccions molt 
greus.   La no identificació dels animals, el maltractament dels animals i 
abandonar-los.   Tres fets que estan en l’ordenança municipal de l’Ajuntament de 
Banyoles, sobre tinença d’animals domèstics. 
A nosaltres ens agradaria saber si pensen denunciar aquest fet;  i què pensen fer 
per millorar i/o preveure accions com aquesta ?. 
 
La segona pregunta és sobre el servei de neteja dels Serveis Municipals. 
Aquests dies hem estat mirant el contracte amb Clece SA, l’empresa que gestiona 
la neteja dels serveis municipals, perquè es va comentar que hi havia la intenció de 
reduir hores de neteja dels serveis municipals.      
I, l’empresa va dir als treballadors i treballadores que se’ls reduiria hores de servei.  
Com, també, tècnics de la Casa aconsellaven a Clece SA com es podia fer i si era 
factible. 
A mi se’m va facilitar el contracte i se’m va explicar.   Però, amb aquesta empresa 
hi havia un decalatge de les hores contractades amb les hores realitzades, ja que 
per error uns comptaven per hores i d’altres per metres quadrats. 
També, en aquella documentació ens va cridar l’atenció, i que està penjada a la 
web en l’Apartat de Transparència, que aquesta empresa té una nota de 2,6 punts 
sobre 5 punts.   És l’empresa concessionària amb la nota més baixa de totes les 
empreses que tenim a l’Ajuntament. 
I, aquesta setmana hem sabut que ja s’ha aplicat aquesta reducció d’hores. 
Nosaltres, volem saber si l’Ajuntament en té constància, quines mesures està 
prenen i si pensen revocar el contracte amb Clece SA després de la mala nota, el 
mal servei i la retallada ?. 
 
I, per últim.   Un Prec que fem des d’Iniciativa al Regidor d’Esports. 
Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Madrid l’Assemblea de la Federació Estatal 
de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. 
S’ha presentat públicament el Projecte de la -Liga Arcoíris de Futbol-.   És un 
projecte que vol combatre l’homofòbia que s’exerceix en els camps de futbol, tant a 
l’afició com als esportistes, amb un simple gest, utilitzar cordons amb els colors de 
l’Arc de Sant Martí que és el símbol internacional de l’homosexualitat. 
Molts equips de futbol han començat a donar suport en aquest projecte.   El Rayo 
Vallecano, l’Almeria, l’Espanyol;  més pròxims, el Girona, el Llagostera o el Sabadell 
i també hi ha l’Atlètic Club Banyoles.   Per la qual cosa els felicito per adherir-se en 
aquesta iniciativa. 
Des d’Iniciativa demanem al Regidor d’Esports que s’impliqui al màxim en aquest 
projecte i proposi que el Club Deportiu Banyoles s’impliqui i hi doni suport.   Com 
també, estudiar la possibilitat, amb aquest simple gest, i amb la filosofia que hi va 
al darrera aplicar-ho a tots els esports, a tots els clubs esportius, del nostre 
municipi.  
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I si necessiten qualsevol contacte amb la Federació Estatal els hi podem donar.   I 
dir que crec que seria una bona iniciativa.” 
 
El Sr. Alcalde   contesta les preguntes següents: 
Quant als cadells de gossos trobats.    Dir que aquesta és una qüestió d’incivisme, 
per dir-ho suau. 
Aquesta és una infracció de les Ordenances Municipals.   Però, només es pot aplicar 
l’ordenança quan trobes el culpable dels fets.   La Policia Local està mirant de 
trobar la persona, per tant, estem amb aquesta investigació i en cap moment 
l’Ajuntament pretén abandonar aquest fet. 
En tot cas, s’ha de trobar la persona culpable d’aquest fet greu per denunciar-lo  
d’acord amb el que li correspongui. 
 
Els serveis de neteja municipals.   L’única constància que en tinc és la que li vaig 
expressar en una conversa telefònica. 
Però, el plec és el que és.    I, la neteja s’ha de fer i s’ha d’adequar.        
L’Ajuntament sempre ha manifestat el mateix que si hi ha alguna qüestió a discutir 
ens podem trobar i discutir aquest tema, i, intentar posar-nos d’acord. 
En tot cas, és evident que per part de l’empresa no es pot prendre cap decisió 
unilateral.     I, ha estat advertit per aquesta Secretaria Municipal. 
Per tant, l’Ajuntament no consentirà cap mena de rebaixa d’hores. 
Prenc nota del que ha dit.   Avui en l’ –staff- cap Cap de Servei ha manifestat 
aquesta qüestió, però, sí és així prendrem les accions que hagin de prendre.  
Les puntuacions estan en el Portal de Transparència amb la pitjor nota.   I hi ha la 
possibilitat que al final de contracte, el febrer del 2016, l’Ajuntament tindrà la 
potestat d’exercir o no la possible pròrroga per dos anys més.   De fet amb 
aquestes notes és fàcil endevinar què pot passar.” 
 
El Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Esports,   contesta el següent: 
Recollim el prec.   La veritat és que jo no estava al cas d’un projecte d’aquestes 
característiques.    Que, a nivell estatal clubs de futbol s’havien implicar en aquest 
cas. 
Evidentment, estem a favor del respecte de qualsevol condició personal i sexual 
dels ciutadans i ciutadanes, i, en aquest cas ho farem extensiu no només a l’altre 
club de futbol de la Ciutat sinó, també, a tots els altres clubs esportius.” 
 
El Sr. Joan Luengo     els diu: 
“Gràcies per l’acceptació.   Difícil el tema dels gossos, però, ho havíem de demanar. 
I, dir que, hi havia un servei de neteja al matí i al migdia i ara només hi és al 
migdia;  no sé què ha pogut passar amb l’altre persona.   I que hi ha una proposta 
per part de l’empresa de fer una reducció d’hores. 
Per tant, prenguin les mesures necessàries per no reduir hores del servei de neteja 
i perquè tots tinguem uns serveis municipals en condicions.” 
 
El Sr. Alcalde   li contesta: 
“Pel que fa al personal del servei de neteja ho decidirà l’empresa.   En tot cas, el 
que no ha de passar és el que ha dit després, perquè s’han de netejar els serveis 
d’acord amb un plec de condicions i que això s’ha de mantenir.   I, s’ha avisat a 
Clece SA que això no es pot permetre.”   
   
La Sra. Alexandra Pazos Massanas, Portaveu del grup municipal de la CUP,     
diu el següent: 
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“És una pregunta referent a una moció de la simbologia franquista i la seva retirada 
que aquest grup polític va entrar el mes de juliol del 2012. 
Aquesta moció es va tombar perquè es va dir que feia 7 anys que estava en 
tràmits. 
El nostre grup polític vol saber si aquests tràmits ja s’han executat per part de 
l’equip de govern, i si s’ha previst alguna actuació per la retirada de la simbologia 
franquista que hi ha actualment a Banyoles ?. 
 
Una segona pregunta.   Sabem que en la concessió del Club Natació Banyoles hi 
consta que hi ha 6 beques per a persones que no tenen recursos per practicar un 
esport. 
Ens agradaria saber si aquestes 6 beques s’han atorgat ?.    I, si és el cas negatiu, 
en agradaria saber els canals que utilitza l’Ajuntament per informar d’aquest recurs 
de beques que ofereix el Club Natació Banyoles ?. 
 
En tercer lloc.   El Consorci està duent a terme un projecte de millora de l’hàbitat 
d’interès comunitari al Sector de la Puda. 
Es retiren els arbres caiguts i especies ornamentals que han alterat el sotabosc.   I,  
es vol millorar la qualitat el sotabosc amb plantades selectives. 
Dimecres, a la roda de premsa l’Alcalde va dir que, -era un projecte que permetria 
recuperar un espai de passeig i gaudi pels veïns que fins ara era impracticable-.  
Nosaltres entenem que els objectius del projecte no són aquests, segons diu el 
projecte. 
I, ens agradaria saber si s’ha parlat amb el Consorci per si obrir la zona a la 
ciutadania i fer itineraris és viable o pot ser contraproduent, per les gestions que 
s’hi han fet per millorar l’hàbitat ?. 
 
El Sr. Ferriol Masó Frigolé, Regidor del grup municipal de la CUP,   diu que 
vol fer una pregunta per al Sr. Miquel Vilanova: 
“Referent al que és l’Avanç POUM que varem aprovar el desembre de l’any passat, i 
que es va fer una pròrroga fins el 7 de març per fer-hi aportacions. 
La pregunta és sobre la comissió de seguiment, dels polítics i dels tècnics, que fa 
temps que no ens trobem.   Ens varen dir que faríem comissions sectorials per anar 
parlant d’aquests temes i per incorporar-los en el POUM. 
Està una mica parat.    Per saber com podem estructurar-ho perquè hi hagi aquesta 
participació que la creiem essencial.   És el futur de la Ciutat de Banyoles i l’hem de 
fer entre tots i totes.” 
 
El Sr. Alcalde   diu: 
Contra la simbologia franquista.   Aquest era un encàrrec a l’Àrea de Serveis a les 
Persones.    Tot està inventariat, per tant, els hi podem ensenyar i explicar. 
Hi ha un tema de legalitat en les propietats privades.   Per tant, jo crec que tota la 
simbologia que no estava en propietats privades i que es podia treure, s’ha tret.    I 
la que està en propietat privada i la llei no ho permet, no s’ha tret. 
En tot cas, jo els emplaço a tractar aquest tema. 
 
També.  Sobre la roda de premsa de la setmana passada.   Jo, la vaig donar com a 
President del Consorci i no com a Alcalde de la Ciutat. 
I si vaig fer unes manifestacions les feia d’acord amb els tècnics del Consorci i no 
com una qüestió que podia sortir de mutu propi. 
 
Contesta el Sr. Jordi Congost Genís, Regidor d’Esports   i diu: 
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“Només un matís.    No són 6 beques sinó que hi ha una quantitat estipulada de 6 
mil euros.    I, més o menys dóna per unes 10 beques. 
Hi ha una comissió fixada entre serveis socials, mestres d’educació física, EAP i el 
Club Natació Banyoles que estan treballant amb el perfil dels alumnes que puguin 
incorporar-se a les diferents seccions del Club. 
De la informació que tinc hi havia 3 beques ocupades;  1 a natació i 2 a atletisme.    
Però, desconec si s’ha treballat amb les altres beques.  Tornaré a demanar la 
informació.” 
 
Intervé el Sr. Miquel Vilanova Cullell, Regidor d’Urbanisme,  i diu: 
“ És veritat que hem de tornar a fer aquestes reunions. 
Hem estat en un impàs perquè els arquitectes redactors estan treballant en d’altres 
projectes.   Però, hi ha un degoteig de ciutadans que venen per resoldre els seus 
dubtes. 
Una de les meves idees era fer-ho per sectors i per gremis.   Amb el comerç, amb 
la indústria, amb les entitats, etc. 
I, en breus dies convocaré la primera d’aquestes reunions.” 
 
La Sra. Alexandra Pazos    pregunta: 
“Sobre les beques.    Volia saber quin és el mecanisme per saber-ho.   La web de 
l’Ajuntament ho anuncia, és intern ?.” 
 
El Sr. Jordi Congost   li diu: 
No, no és intern.  És a proposta dels professors d’educació física que coneixen bé 
les necessitats de tots els alumnes.  I, es prioritza a un alumne que no tingui accés 
a l’esport extraescolar, i que tinguin rendes baixes.” 
 
La Sra. Pazos   pregunta: 
“Qualsevol ciutadà pot informar-se d’això ?.”  
 
El Sr. Alcalde   li diu:   “Sempre i quan no trenquem la Llei de protecció de dades.” 
 
El Sr. Josep Vicens Teixidor, Portaveu del grup municipal de Junts per 
Banyoles,    diu: 
“Una pregunta.    Referent als horts públics que hi ha al costat de la Riera Canaleta. 
Els dipòsits que hi ha d’un m3 serviran per regar ?.”  
 
El Sr. Jordi Bosch Lleó, Regidor de Medi Ambient,   li diu que sí. 
 
El Sr. Josep Vicens   diu:   “Simplement volem fer una reflexió sobre l’estètica 
d’aquets cubells posats en sèrie un rere l’altre ?.”  
 
El Sr. Jordi Bosch   diu que es taparan. 
 
El Sr. Josep Vicens   diu:   “I, l’aigua s’agafarà de la Riera Canaleta ?.    De 
l’Agència Catalana de l’Aigua ?. 
Perquè, en una ciutat que tenim quilòmetres de recs, i, tenim la possibilitat de 
poder regar aquestes zones d’hortes, haver de pagar la taxa;  és contradictori amb 
una Ciutat com Banyoles.” 
 
El Sr. Jordi Bosch Lleó, Regidor de Medi Ambient,   contesta: 
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“Aquí hi ha algunes coses.   Primer.   És un aprofitament d’una zona verda per fer 
aquests horts públics i que ara estem a punt de fer el sorteig. 
La Riera Canaleta està a un nivell més baix d’on estan les hortes.   S’havia de 
trobar una solució perquè la gent pogués agafar l’aigua ja que per la gravetat és 
impossible que aquesta aigua pugui regar aquests recs.   Per tant, les tècnics s’ho 
han mirat i s’ha cregut oportú col�locar per a cada horta aquests dipòsits. 
Aquests dipòsits quedaran tapats de manera vegetal, per tant, quedarà diferents de 
com està ara. 
D’aquesta manera amb una sola bomba tota la gent podrà anar omplint aquests 
dipòsits.   Aquesta és la manera més senzilla i de menys cost tot i que potser n’hi 
han d’altres.” 
 
El Sr. Alcalde   els diu: 
“Apart de la Riera Canaleta per portar-hi aigua els recs de Banyoles tampoc queden  
gaire lluny, tot i que el cost sigui més elevat.” 
 
El Sr. Jordi Bosch   diu: 
“Suposo Sr. Alcalde que hi ha anat i ho ha vist perquè sinó la percepció pot ser 
diferent.   En tot cas, quan vostè vulgui ens ho podem mirar sobre el terreny i 
parlar-ne.” 
 
 
El Sr. Alcalde  aixeca la sessió.    I els diu:   “Bona nit.   Moltes gràcies.” 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 22 
h 40 m, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretari per a la seva 
constància i efectes, certifico. 
 
L’Alcalde,        El Secretari, 
 
 


